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يتح��دث ع��دد م��ن أس��اطري الخلق عن 

الوقت الذي انفصلت فيه الس��اء عن األرض. 

رمبا تعود جذور الولع البرشي الواضح بالسطح 

الفاصل بني الساء واألرض إىل الخربة املشرتكة 

للمشاهد البعيدة. مع تحديقك يف األفق، عرب 

البحر أو عىل منت طائرة، تبدو األش��ياء أصغر 

فأصغر. تتش��وه املالمح يف السديم البعيد إىل 

أن تستقر عيناك عىل حد فاصل تلتقي الساء 

.)horizon( فيه مع األرض: األفق

يقاس ارتفاع جس��م س��اوي فوق األفق 

بواسطة املالحة الساوية. عىل الضوء الصادر 

من جس��م ما يف الفضاء الخارج��ي أن يقطع 

ع��دة أميال يف الهواء قب��ل أن يصل إىل عيني 

مراقب ع��ىل األرض. عىل طول املس��ار الذي 

يتبعه الض��وء تحني الكثاف��ة املتزايدة للهواء 

الضوء، مس��ببة انزياحا ب��ني االرتفاع املالحظ 

واالرتفاع الحقيقي. للحصول عىل أكرب دقة من 

املالحظات الس��اوية، عىل امل��الح أن يصحح 

لتأثريات انحناء الضوء يف الغالف الجوي.

عند التقاء السماء باألرض

9

 
»يف أح��د األي��ام ظ��ّن الرج��الن 
األبيضان أنها شاهدا أرض كروكر، 
غ��ري أن رفيقيها من اإلنويت قاال 

إنه مجرد رساب«
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يأيت تأثري ثاٍن عندما يستخدم املالح األفق ملعرفة االرتفاع. ارتفاع األفق نفسه 

لي��س الصفر دوما، بس��بب انحناء س��طح األرض. كلا ارتف��ع املراقب بدا األفق 

أخف��ض. مرة أخ��رى، للحصول عىل قياس دقيق الرتفاع النجم أو الش��مس، عىل 

امل��الح أن يصحح لالنزياح الظاهر لألفق. عندما يك��ون تثبيت املوقع لدقة عدة 

أميال مها، فإن تأثري انحناء الضوء يف الغالف الجوي وانزياح األفق كليها مهم.

عندم��ا مير الضوء خالل الس��طح الفاصل بني مادتني ش��فافتني، فإنه ينحني 

بعملية تدعى االنكسار )refraction(. نعرف ذلك عندما نرى تشوه صورة ملعقة 

مغمورة إىل منتصفها يف كأس من املاء. يعرب عن مقدار االنحناء برقم يدعى قرينة 

االنكسار )Index of Refraction( أوn. قرينة االنكسار هذه خاصة ذاتية للمواد 

الش��فافة. الفراغ التام، والفضاء الفارغ له قرينة انكس��ار تس��اوي 1. للاء قرينة 

انكس��ار تساوي 1.33 وللزجاج 1.5. يف الشكل )92( ميكنك أن ترى أنه عندما مير 

الض��وء م��ن الهواء إىل الزجاج فإنه ينحني أكرث ما يفع��ل عند مروره من الهواء 

إىل املاء. قرينة انكس��ار الهواء عند سطح البحر تساوي 1.0004 غري أنها تختلف 

باختالف درجة الحرارة والضغط. تختلف قرينة االنكسار من أعىل الغالف الجوي 

إىل سطح األرض باستمرار مع االرتفاع، وتصبح أكرب كلا أصبح الهواء أكثف.

الش��كل )92(: انحناء الضوء عند الس��طح الفاصل بني وسطني بقرينتي انكسار مختلفتني. يكون 

االنحناء نحو الناظم )الخط املنقط( أكرب عندما تكون قرينة االنكسار أكرب.

غاز

n = 1.5

ماء

n = 1.33

هواء هواء

n = قرينة االنكسار
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بالنس��بة إىل الهواء تعتمد قرينة االنكس��ار عىل الكثاف��ة: فالهواء األكثف له 

قرينة انكسار أكرب. يصبح الهواء أكثف كلا اقرتبت من سطح البحر، خالقا انتقاال 

مستمرا من وسط متخلخل إىل وسط كثيف. األمر كا لو أن هناك عددا كبريا من 

الح��دود الفاصلة الصغرية من أعىل طبقات الغالف الجوي إىل الهواء األكثف عند 

مستوى املراقب. عند كل حد من هذه الحدود الفاصلة ينحني الضوء وهو متجه 

إىل سطح األرض. يظهر الشكل)93( تأثري هذا االنحناء. لذا تبدو النجوم واألجسام 

األخرى أعىل يف الساء ما هي عليه حقا.

عند معاينة جسم ساوي يسجل املالح درجة حرارة الهواء وضغطه. للحصول 

ع��ىل قيم��ة صحيحة الرتفاع النجم فوق األفق علي��ه أن يجري تصحيحا مبنيا عىل 

منوذج لكثافة الغالف الجوي من الطبقات العليا نزوال إىل سطح البحر. ميكن العثور 

عىل التصحيح عادة من عملية حسابية رسيعة. يف معظم الحاالت يجعل االنكسار 

االرتفاع املالحظ أعىل من االرتفاع الحقيقي، كا هو واضح من الشكل )93(.

الش��كل )93(: تأثري االنكسار يف الغالف الجوي لرفع موقع جسم ساموي مراقب. جرت املبالغة 

يف حجم هذا التأثري يف الشكل إليضاحه.

موقع النجم املراقب

مراقب عىل األرض

موقع النجم الفعيل

املسار مأخوذا من ضوء النجم
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بالنسبة إىل الحاالت املتوسطة، إذا لوحظ نجم عىل ارتفاع 60 درجة فسيكون 

التصحيح دقيقة قوسية واحدة فقط. عند ارتفاعات أقل يدخل الضوء إىل الغالف 

الجوي بزوايا تزداد ميال، ويقطع مسافات أطول. ونتيجة لذلك ينحني الضوء أكرث، 

ويصبح االنكس��ار أكرب. التصحيح النموذجي بالنس��بة إىل نجم عند األفق هو يف 

حدود 34 دقيقة قوسية أو أكرث من نصف درجة. يدخل الخطأ يف حساب ارتفاع 

نجم مبارشة يف خطأ تحديد موقعه. ومبا أن دقيقة قوسية واحدة من خط العرض 

مكافئة مليل بحري واحد، ميكن أن تكون تصحيحات االنكس��ار ضخمة وحاس��مة 

بالنسبة إىل مالحة دقيقة.

إح��دى العواقب الغريبة بالنس��بة إىل االنكس��ار هي تحدي��د موعد رشوق 

الشمس وغروبها. عندما ترى صورة الشمس وهي تالمس األفق تكون قد غربت 

فعال. كيف ميكن لهذا أن يحدث؟ للشمس قطر يعادل 32 دقيقة قوسية، كا أن 

معدل االنكسار عند األفق هو يف حدود 34 دقيقة قوسية. من الجدير باملالحظة، 

غري أنها مجرد مصادفة، أن تكون لها القيمة نفس��ها تقريبا. مبا أن األرض تدور 

مبع��دل درجة كل أربع دقائق، فهذا يعني أنها تس��تغرق أكرث بقليل من دقيقتني 

لت��دور مبقدار يع��ادل قطر الش��مس. يف اللحظة التي ترى فيها حافة الش��مس 

الس��فىل تالمس األفق، فإنها تكون مسبقا تحت األفق. عند مستوى سطح البحر 

تك��ون لحظ��ة الغياب الحقيقية دقيق��ة تقريبا قبل أن ت��رى الجزء األخفض من 

القرص الشميس يالمس األفق مبارشة.

يكون االنزياح الناجم عن االنكس��ار أكرب ما ميكن عند األفق، وغالبا ما يجعل 

صورة الش��مس تبدو مس��طحة أفقيا. يف الحاالت املتطرفة، إذا كان هناك تطبق 

ح��راري )Thermal Layering( يف الغالف الجوي، فس��يبدو كا لو أن جزءا من 

الش��مس قد انفصل عن جسمها الرئيس، وسينطفئ الضوء مع انفجار قصري بلون 

أخرض يدعى »الوميض األخرض«.

الرساب
تعم��ل التصحيح��ات العادية املس��تخدمة من قبل املالحني بش��كل جيد يف 

معظم الظروف، لكن ميكن أن تحدث أشياء غريبة بالقرب من األفق بالنسبة إىل 
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مراقب

هواء ساخن الصورة املعكوسة

هواء بارد الصورة الحقيقية

الصور البعيدة. يفرتض النقاش املس��بق أن درجة حرارة الهواء وضغطه ينخفضان 

بب��طء كلا ارتفعت يف الغ��الف الجوي. غري أنه ميكن لظ��روف الطقس أن تغري 

هذا كله متاما. يف الصيف، عندما ترضب الش��مس الحارة طريقا ما، تبدو برك ماء 

غامضة عىل س��طحه. يدعى هذا أحيانا برساب الطريق الساخن، كا هو موضح 

يف الشكل )94(.

الهواء البارد أكثف من الهواء الس��اخن وله قرينة انكس��ار أعىل. تحت تأثري 

ش��مس الصيف، تسخن سطوح الطرقات برسعة خالقة طبقة من الهواء الساخن 

محصورة فوق السطح مبارشة، مع طبقة من هواء أبرد فوقها. تنحني أشعة الضوء 

التي تقرتب من الس��طح نحو األعىل من السطح الس��اخن. يرى املراقب االثنني: 

األشعة املبارشة – الصورة »الحقيقية« – وأيضا أشعة تبدو كأنها انعكست، خالقة 

صورة ثانية. هذه الصورة الثانية معكوسة، ما يعني أن األعىل واألسفل معكوسان 

يف الص��ورة املنكرسة. يخلق التأثري الذي يبدو ك��ربك املاء من انعكاس الضوء من 

الس��اء ومن األجس��ام يف األعىل. خاصة أخرى للصور التي ترى من بعيد يف يوم 

حار ه��ي النوعية املتأللئة للخي��االت البعيدة. يصعد الهواء الس��اخن مبوجات، 

ويركز أو ميدد أشعة الضوء التي تصل إىل أعيننا.

ما العالقة بني الرساب واملالحة؟ يخضع أي جسم ساوي قرب األفق إىل غرائب 

االنكسار نفسها التي تخلق الرساب. هذه مشكلة ال ميكن التغلب عليها تقريبا، غري 

أنه يف بعض األحيان تكون الرؤية عند ارتفاعات منخفضة رضورية. ميكن تش��ويه 

موقع األفق بتطبق الهواء عن بعد. ميكن تشويه مظهر الكتل الربية أيضا. رمبا تبدو 

الشكل )94(: رساب الطريق الساخن.
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جزيرة بعيدة متصلة منقس��مة إىل سلس��لة من الجزر الصغرية بحس��ب الظروف 

الجوية. يجد املالحون الحذرون الذين يراقبون املش��هد يف يوم بهواء س��اخن فوق 

مياه باردة نتائجهم غري دقيقة بصورة مدهشة. من الصعب تصحيح الظروف التي 

تخلق الرساب، لكن بعض الفهم للظاهرة يساعد عىل األقل يف هذا املجال.

كمثال عىل التأثريات الحرارية لألجس��ام البعيدة قرب األفق، يظهر الش��كل 

)95( ث��الث صور أخ��ذت يف أوقات مختلفة من اليوم من املوقع نفس��ه. الصور 

ه��ي ملنارة مهجورة ع��ىل جزيرة تبعد 8 أميال من آلة التصوير بالقرب من األفق 

الفيزي��ايئ. الف��ارق الكبري بني الصور الثالث هو التغ��ري يف دقة الفصل للخصائص 

البعيدة خالل اليوم. أخذت الصور بالرشوط ذاتها.

الش��كل )95(: ثالث صور ملنارة ع��ىل جزيرة تبعد 8 أميال. أخذت الص��ور يف الصباح والظهرية 

وأواخر بعد الظهر بآلة التصوير ذاتها.
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يف الصورة العليا هناك طبقة من الهواء البارد فوق هواء س��اخن فوق سطح 

املحي��ط مبارشة، خالقة صورة مقلوبة للمنارة وأجزاء من الجزيرة. صورة الجزيرة 

نفس��ها مقسمة إىل سلس��لة من جزر أصغر. يف الصورة املتوس��طة، املأخوذة يف 

منتص��ف النهار، اختفت الصورة املقلوبة، غ��ري أن الجزيرة املتصلة مازالت تبدو 

كسلس��لة من الجزر الصغرية. األفق الفعال ه��و عند األطراف األدىن من الجزيرة 

مبارشة أو فوقها. أخ��ذت الصورة األخرية من الصور الثالث قبل الغروب مبارشة. 

انخفض األفق الفعال، ما سمح برؤية الجزيرة بكاملها، وهي تبدو اآلن مثل كتلة 

برية متصل��ة. املنارة يف الصورة هي بطول 50 قدما،. ميكنني رؤية األفق إىل دقة 

تبلغ ثلث ارتفاع املنارة وليس أكرث. يوحي هذا بأن التأثريات الحرارية س��وف متد 

رؤيتي يف حدود واحد ونصف دقيقة قوس��ية، وال��ذي يرتجم إىل عدم تأكد يبلغ 

ميال ونصف امليل البحري يف تحديد املوقع.

يوض��ح االنزي��اح يف األفق يف هذه الصور حدود الدقة يف املالحة الس��اوية: 

1 دقيقة قوس��ية، أو 60/1 م��ن الدرجة، هي أفضل ما ميكن للم��رء أن يتوقعه. 

م��ن أجل دقة أكرب، يصب��ح املرء يف حاجة إىل نوع من األجهزة التي يس��تخدمها 

املس��احون أو الفلكيون والتي تستخدم قوة الجذب املحلية كمرجع لها بدال من 

األفق. لسوء الحظ فهذا غري عميل عىل منت سفينة أو يف رحلة طويلة.

يف بع��ض األحيان ميكن لتطبق الغالف الج��وي أن يحدث ظروفا غريبة جدا. 

فيا ييل تقرير عن مش��اهدة غريبة ملدينة ميلوايك، عىل بعد 75 ميال عرب بحرية 

ميتشيغان:
حدث مثال عىل هذا يف مس��اء 26 أبريل 1977، عندما نظر س��كان 

غراند هيفن يف ميتش��يغان غرب��ا فوق بحرية ميتش��يغان، ورأوا أضواء 

املدين��ة. مدين��ة ميلوايك عىل بع��د 75 ميال، هي هندس��يا تحت األفق 

بكثري، وبعيدة عن مجال الرؤية من غراند هيفن. أقنعت مشاهدة ضوء 

أحم��ر متأللئ الناظري��ن بأن ميلوايك هي املدين��ة املرئية فوق البحرية: 

وقت مراقب ذيك زمن الومض، واتصل بشخص يف مدينة ميلوايك ليحدد 

الوقت. اتفقت قياس��اته مع تردد وميض الضوء األحمر رشقا من مدخل 

ميناء ميلوايك. أظهرت سجالت الطقس لتلك الفرتة انقالبا قويا يف درجات 

الحرارة فوق البحرية)1(.
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يف أواخر القرنني الس��ابع عرش والثامن عرش دعيت ظاهرة االنكسار القريبة 

م��ن األفق »اللوح��ان« )looming( من قبل البحارة. إضاف��ة إىل رساب الطريق 

الس��اخن البس��يط واألفق املش��وه، ميكن لطبقات من الهواء الساخن فوق مياه 

باردة أن تس��بب تش��وهات غري عادية. يف رحلة قمت بها بق��ارب الكاياك قرب 

شاطئ داون إيست يف مني كانت درجة حرارة املاء يف الخمسينيات، غري أن درجة 

حرارة الهواء كانت يف التس��عينيات. خالل مس��ار الرحلة كانت هناك مشاهدات 

غريب��ة عدة: هياكل متطاولة بش��كل غريب، وتضخيم ألش��جار بعيدة، وس��فن 

حاويات تظهر عامئة يف وس��ط الهواء، ومنارات تظهر يف أماكن غري موجودة عىل 

الخرائط حتى شاطئ نوفا سكوتيا عىل بعد مثانني ميال.

التشوهات املشابهة لتلك التي رأيتها يف مني شائعة نسبيا يف املياه القطبية، حيث 

كثريا ما يركد الهواء الدافئ فوق مياه باردة جدا يف أش��هر الصيف. كتب مكتش��ف 

القطب الشايل وليام سكورسبي حول ظاهرة اللوحان يف العام 1820 ما ييل:

هناك ع��دة ظواهر حول اعت��اد الغالف الجوي عىل االنعكاس واالنكس��ار 

تس��تحق التنويه. ذكر مسبقا موضوع ومض الجليد )ice-blinks(، عند الحديث 

عن الجليد. يف ظروف محددة، تبدو األجسام جميعها التي ترى يف األفق مرتفعة 

فوق��ه ب� 2 - 4 دقائق أو أكرث، أو إنها تب��دو متطاولة أكرث من أبعادها الحقيقية. 

الجليد واألرض والس��فن والقوارب واألجس��ام األخرى، عندما تكرب بهذه الطريقة 

وترتفع يقال إنها تلوح يف األفق. يرتبط الجزء األس��فل من األجسام التي تلوح يف 

األفق أحيانا بأفق محسوس باستطالة ظاهرية نسيجية أو عمودية ألطرافها. هذه 

األعمدة عمودية دوما عىل األفق، وتظهر يف أحيان أخرى كأنها مرفوعة يف الهواء، 

حيث يشاهد فراغ بينها وبني األفق. تالحظ هذه الظاهرة كثريا عند هبوب رياح 

رشقية أو قبل ذلك وتعترب عموما مؤرشا عىل هذه الرياح)2(.

تدعى الصور املتطاولة )Elaborated Images( لألجس��ام بالقرب من األفق 

أحيانا ظاهرة فاتا مورغاناس )fata morganas(. يأيت هذا من االس��م املستخدم 

م��ن الش��عراء الطليان يف القرن الثالث عرش ملورغان ل��و يف، األخت الجميلة غري 

الش��قيقة للملك آرثر، والت��ي تعوم يف الهواء وتظهر بأش��كال غريبة. ميكن لفاتا 

مورغان��اس أن تبدو أحيانا عىل ش��كل قالع من بعيد. وتظهر ه��ذه غالبا نتيجة 
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اندماح خيال مقلوب مع آخر حقيقي يرتبطان معا بعمود نحيف. بعد أن رأيت 

بعضها بنفيس، أؤكد أنها تبدو كهياكل مصنوعة من قبل البرش تعوم يف الهواء.

مطاردة الرساب
ميك��ن أن تكون الفات��ا مورغاناس مضللة خصوصا يف القطب الش��ايل. كان 

املستكش��ف األمرييك روبرت بريي يف رحلة استكشافية يف األرخبيل الكندي غرب 

ش��ال غرينالن��د. كان الهدف الرئيس م��ن الرحلة محاولة الوص��ول إىل القطب 

الش��ايل، لكن بريي أجرى اس��تطالعات للمنطقة أيضا. تتبع الس��احل الش��ايل 

لجزيرة السمري إىل جزيرة آكسل هايربغ البعيدة واملقفرة )الشكل 96(. من ارتفاع 

2000 ق��دم عىل قمة كيب كولغيت لجزيرة الس��مور كتب بريي: »مد الش��ال 

الس��طح املجعد واملعروف لحزمة الجليد، وإىل الش��ال الغريب دهش��ت عندما 

أظه��رت نظارايت القمم البيضاء الش��احبة ألرض بعيدة، والت��ي ادعى رفاقي من 

اإلسكيمو أنهم رأوها ونحن قادمون من آخر مخيم«)3(.

الش��كل )96(: طرق بعثة بريي ومكميالن بالقرب من جزيرة أكس��ل هايربغ والسمري. يشار إىل 

املوقع املفرتض ألرض كروكر التي كتب بريي عنها.

بريي 1906مكميالن 1914

أكسل  جزيرة 

هايربغ

جزيرة السمري
رأس توماس هابارد

رأس كولغيت
أرض كروكر

ف
س غوستا

بحر كراون برني
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بعد 6 أيام من ذلك، من قمة رأس ثوماس هوبارد عىل جزيرة أكس��ل هايربغ 

كتب ما ييل: »ساعد النهار الجيل عميل بنحو عظيم يف قياس مجموعة من الزوايا، 

وبواسطة النظارات استطعت أن أميز بوضوح أكرث القمم املغطاة بالثلوج لألرض 

البعيدة إىل الشال الغريب، فوق أفق الجليد«)4(.

سمى تلك األرض أرض كروكر عىل رشف جورج كروكر أحد الداعمني لنادي بريي 

القطب��ي، وقدر موقعها عند 83 درجة ش��اال و100 درج��ة غربا عىل بعد أكرث من 

مائة ميل من مكان مشاهدتها. ادعى أن اكتشافه هو أحد أهم اكتشافاته يف رحلته 

االستكشافية، مع الوصول أبعد شاال إىل 174 ميال بحريا من القطب الشايل.

ح��از مبدأ أرض كروكر تأكي��دا أكرب. يف العام 1911 ألَّف رولني آرثر هاريس من 

هيئة مسح الساحل والجوديسيا األمريكية مجلدا ضخا بعنوان أمواج املد القطبية. 

ع��رض يف هذا املجلد تجميعا وتحليال مفصلني للمد ولألمواج التي ذكرت يف املحيط 

القطبي. خرج من اختباراته بنتيجة مفادها أن من املمكن تفس��ري بيانات املد فقط 

باف��رتاض وجود كتلة برية كبرية يف املنطقة غري املستكش��فة من القطب الش��ايل، 

والتي متثل أرض كروكر جزءا صغريا فقط منها. يف الواقع فإن عمق املحيط أكرب من 

3500 قدم، حيث ادعي أن أرض كروكر وجزيرة هاريس الضخمة موجودتان)5(.

يف الع��ام 1913 نظ��م دونالد ماكميالن وهو مستكش��ف قديم من رحلة بريي 

للعام 1906 رحلة لعبور الجليد البحري من جزيرة آكس��ل هايربغ للعثور عىل أرض 

كروكر األمريكية. َش��قَّ فريقه طريقه شاال باتجاه غرينالند عىل السفينة البخارية 

ديان��ا، لكنها اصطدمت بجبل جليدي وغرقت. اس��تطاعوا ركوب س��فينة أخرى إىل 

ايتاه يف شال غرب غرينالند. وهناك أقاموا قاعدة لهم، ويف الربيع التايل ساروا نحو 

جزيرة آكسل هايربغ. 

كان الطري��ق ملتويا وتعرضوا لألم��راض وقرصات الجليد. اس��تطاع أربعة من 

الفريق فقط االس��تمرار من جزيرة آكس��ل هايربغ عرب الجلي��د يف البحر نحو أرض 

كروكر: ماكميالن ومتطوع يف البحرية اس��مه فيتزوغ غرين وخبريان مخرضمان من 

اإلنويت قاما برحالت س��ابقة ها يب أوا تو، واي توك آ شو. غامروا باإلبحار ملسافة 

مائة ميل يف الجليد البحري نحو الشال الغريب. يف أحد األيام ظن الرجالن األبيضان 

أنها شاهدا أرض كروكر، غري أن رفيقيها من اإلنويت قاال إنه مجرد رساب:
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21 أبري��ل كان يوما جميال، انحرس الضباب كله، وامتدت الس��اء 

الزرق��اء الصافية حتى األفق. مل يكد يخرج غري��ن من الكوخ حتى عاد 

راكض��ا وهو يصيح من خالل الب��اب »لقد حصلنا عىل ما نريد!«، ركضنا 

وراء غرين إىل أعىل تلة. مل يكن هناك أدىن شك حول املسألة. ياللساء! 

ما ه��ذه األرض؟ هضاب وأودي��ة وقمم مغطاة بالثل��وج متتد إىل مائة 

وعرشين درجة من األفق عىل األقل. التفت إىل يب واه تو بقلق وس��ألته 

ع��ن النقطة األفضل التي يجب أن نتوج��ه إليها. بعد أن تفّحص املوقع 

املف��رتض بعناية لع��دة دقائق، فاجأين بالقول إن��ه يعتقد أن هذا مجرد 

رساب. مل يقدم الهندي اآلخر اي توك ش��و أي تشجيع بالقول »رمبا هي 

كذلك«. بقي غرين مقتنعا بأنها ال بد أن تكون أرضا. عىل أي حال، كانت 

تستحق املشاهدة. مع تقدمنا غرّيت األرض تدريجيا مظهرها وتغريت يف 

املدى مع االستدارة مع الشمس، وأخريا اختفت متاما يف أثناء الليل. ومع 

رشب الش��اي الساخن، وقضم القديد، فّكرنا: أال ميكن أن يكون بريي مع 

خربت��ه الطويلة مخطئا؟ هل كان ذلك ال��رساب الذي خدعنا هو اليشء 

نفسه الذي خدعه منذ مثاين سنوات مضت؟ لو أنه رأى أرض كروكر حقا، 

ف��ال بد أنها كانت أبعد من 120 ميال بكثري، ألننا اآلن عىل مس��افة 100 

ميل عىل األقل من الشاطئ، وال يشء هناك يف األفق)6(.

بع��د ذلك بفرتة قصرية اقتنع ماكمي��الن بأنه خدع بظاهرة فاتا مورغانا: اقتنعنا 

بأننا كنا نالحق ش��بحا يتغري باستمرار، يبتعد دوما، ويجذبنا إليه دوما. »بدأ الجليد 

يف البحر يذوب تحتهم، لذا عادوا برسعة إىل جزيرة آكسل هايربغ. من النقطة ذاتها 

التي وقف فيها بريي يف العام 1906، رأوا مرة أخرى مالمح أرض كروكر عن بعد. مع 

ذلك، مل يخرج ماكميالن من املش��كلة متاما، إذ كان عليهم أن يقطعوا مس��افة ألف 

ميل إىل مخيمهم.

اللوحان 
م��ع الزمن اتخذ مصطلح اللوحان )looming( معاين تختلف عن اإلحس��اس 

األصيل بالرساب. يف االستخدام الشائع له فإنه حادث أو جسم يبدو أكرب ما هو 

يف الواقع. وباملصطلحات البحرية، أصبح يعني وميضا يف الس��اء مرتبطا بأضواء 

المع��ة يف الليل. األضواء نفس��ها هي فوق األفق، لكن ميك��ن رؤية وميضها يلوح 
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عند األفق متاما. يبدو أن االستخدام الحديث قد تطور يف الوقت نفسه مع اخرتاع 

األضواء الكهربائية يف املنارات واستخدامها منذ نحو العام 1880. سابقا مل تحدث 

املنارات املضاءة بالبرتول شدة إشعاع كفيلة بإحداث لوحان عند األفق.

كثريا ما ميكننا أن نرى يف الليل أضواء مدينة أو منارة ال ترى عادة من األفق عىل 

شكل وميض باهت يف الساء.)الشكل 97(. ينجم هذا عن ضوء عىل السطح أو قريبا 

منه ينترش بواس��طة دقائ��ق صلبة يف أعىل الغالف الجوي. من منزيل عىل الش��اطئ 

الجن��ويب لكيب كود، ال ميكنني، بش��كل مبارش، رؤية نانتاكيت، التي تبعد مس��افة 

عرشين ميال وأخفض نسبيا. من جهة أخرى يف ليلة صافية ميكنني رؤية لوحان املنارة 

عىل الزاوية الشالية الرشقية للجزيرة، ولوحان أضواء مدينة نانتاكيت نفسها.

 

بينا قد ال يكون تقدير املس��افة من لوح��ان مدينة أو منارة يف الليل دقيقا، 

فإن الضوء يعطي اتجاها واضحا للجس��م، وميكن استخدامه يف املالحة. ال يعمل 

هذا يف البحر فقط بل إنه يعمل عىل اليابسة أيضا، حيث ال ميكن رؤية مدينة أو 

بلدة كبرية من بعد بس��بب الهضاب املاثلة أمامها، لكن الوميض س��يكون واضحا 

يف الس��اء، وميكن أن يس��اعد يف إيجاد الطريق. مبا أن الض��وء من اللوحان مير 

خالل مسافة طويلة عند زاوية منخفضة يف الساء، يبدو اللون مائال نحو األحمر 

الربتقايل. رمبا يعود هذا إىل تأثريين: -1 اللون املميز لضوء مصابيح بخار الصوديوم 

الشكل )97(: لوحان أو توهج يف السامء ناجم عن مصدر ضويئ فوق األفق.

منارة

َلَوحان املنارة

مراقب
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الرباقة عىل الطرقات، -2 تأثري التش��تت نفسه الذي يخلق األضواء املحَمرة ألشعة 

الشمس عند الغروب. الحظت اللوحان املحمر ملدينة بوسطن عىل بعد مائة ميل 

من جبل بعيد يف فريمونت. بالنس��بة إىل مالح عىل منت سفينة فإن لوحان مدينة 

فوق األفق غالبا ما يكون أول إش��ارة عىل اليابس��ة. تلقي املدن الضخمة لوحانا 

يكفي لرؤيته من مسافة مائة ميل.

حتى خ��الل النهار، هناك تأث��ري معقد للوحان ميكن اس��تخدامه يف املالحة. 

تنعكس أش��عة الشمس من املحيط واليابسة بصورة مختلفة، وبالتايل يخلق هذا 

ألوانا مختلفة يف الس��اء فوقها. من حيث املبدأ ميكن اس��تخدام هذه الظاهرة 

الكتش��اف لوحان جزر بعي��دة، والتي تكون عادة مختفي��ة وراء األفق. يف كتابه 

»نحن البحارة« يحيك املؤلف ديفيد لويس عن مقابلة مع مالح من جزر غيلبريت 

آب��ريا بينياتا الذي درس ف��ن املالحة عىل يد جده. يدعو ظاه��رة اللوحان ب� »يت 

 .te Kimeata(( )7(»كيميتا

يقول آبريا إن لوحان اليابسة يرى يف الليل والنهار. يالحظ أنه »عندما ال تكون 

هناك غيوم عىل اإلطالق، انظر بعناية حول األفق، رمبا ترى ملعانا يأيت فوق األفق 

عن��د نقط��ة ما. يدعى هذا »يت كيميتا« وال مييز ع��ىل اإلطالق فهو مختلف قليال 

فقط عن بقية األفق عند التفحص الدقيق. ميكنك رؤية هذا الظهور يف أي اتجاه، 

لكن تكون الرؤية أسهل عندما تكون الشمس يف أعىل الساء عند منتصف النهار. 

رمبا أمكن اكتشاف »يت كيميتا« حتى ثالثني ميال أو أبعد من ذلك بقليل. يقول إن 

الجزر التي ميكن رؤيتها من عرشة أميال فقط ميكن رؤيتها بلوحانها من مس��افة 

ثالثة إىل أربعة أمثال هذه املسافة)8(. 

املسافة إىل األفق 
بالنس��بة إىل معظمنا األفق مكان خيايل ال ميكن الوصول إليه، مثل نهاية قوس 

ق��زح أو مثل الحب الحقيقي. مع محاولتك االق��رتاب منه، فإنه يتحرك بعيدا عنك. 

بالنسبة إىل البحار املسافة إىل األفق لها معنى. األفق فيزيائيا عبارة عن حد ينشأ من 

انحناء األرض، ويحدد ما ميكنك رؤيته عن بعد. إذا كانت عيناك عند مستوى األرض 

متاما، فإن أقرب عائق يحدد أفقك. وكلا ارتفعت أكرث استطعت أن ترى أبعد.
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ميكنن��ا الع��ودة إىل املايض ومحاولة رؤي��ة العامل كا رآه القدم��اء. ألول وهلة 

يصعب استيعاب فكرة انحناء األرض. يبدو أننا نعيش عىل سطح مستو ضخم ميكن 

أن يكون منتهيا أو غري منتٍه يف مداه. كانت آراء اليونان والبابليني والهنود والصينيني 

القدامى حول العامل هي أن األرض س��طح له بعد محدد. لو غامرت ومضيت بعيدا 

جدا نحو األفق، فإنك ستقع عند حافته. متّسك الصينيون بفكرة أرض مسطحة حتى 

القرن السابع عرش، عندما أدخل املبرشون الجزويت إليهم فكرة كروية األرض.

تقدم األرض املنبس��طة فها مقبوال إىل حد ما مب��ا أن أعىل الجبال )عند مثانية 

آالف مرت( لها ارتفاع هو جزء بس��يط من نصف قطر األرض )6.3 مليون مرت(. فقط 

بدءا من عرص فيثاغورس تقريبا منذ نحو 500 ق.م بدأت فكرة كروية األرض ترتسخ. 

يف القرون الوس��طى تقريبا، عىل الرغم من أن محيط األرض مل يكن معلوما بش��كل 

جيد، فإن الفكرة كانت ش��ائعة. لكن مازال بعض املتعصبني حتى اليوم ينتمون إىل 

جمعية األرض املنبسطة.

الدليل األكرث مبارشة عىل انحناء األرض بالنس��بة إىل مالح قديم هو الطريقة 

التي يبدو أن األجس��ام تختفي أو تظهر فيها وأن��ت تبحر بعيدا عنها أو نحوها. 

يظهر الش��كل )98( بحارا يقرتب من جبل من بعي��د. عندما يكون بعيدا جدا ال 

ميكن��ه رؤية الجبل. مع اقرتابه ميكنه رؤية أعىل الجبل، لكن االرتفاعات األخفض 

التزال تحت األفق. مع اقرتابه أكرث تصبح قاعدة الجبل مرئية.

الش��كل )98(: منظر لجبل عىل جزيرة كام يرى من س��فينة تقرتب من اليابسة عىل بعد ما. 

يخلق تأثري انحناء األرض وضعا يرى أعىل الجبل فيه أوال ثم االرتفاعات األقل. ارتفاع الجبل 

والسفينة مبالغ فيه يف هذا الشكل بالقياس إىل نصف قطر األرض. 

 خط اإلبصار
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لو كان البحار يبحر بعيدا عن اليابس��ة، لحدثت العملية بالشكل املقلوب. يف 

البداية يكون الجبل بأكمله مرئيا، ثم يختفي أسفل الجبل، لكن أعاله يبقى مرئيا، 

ويف النهاي��ة تختفي قمته بالكامل. ال نعلم بالضبط أول من أبحر بعيدا عن رؤية 

اليابس��ة. ميكن أن يكون بحارا قذفت به العاصفة حاول أن يتبع الش��اطئ لكنه 

انجرف وس��ط البحر. رمبا كان صيادا اعتقد بوجود أس��اك أكرث لو أبحر أبعد. يف 

أي م��ن الحالت��ني أمكنها رؤية هذا التأثري حيث يختف��ي االرتفاع األخفض أوال، 

ثم يختفي االرتفاع األكرب، بينا يحدث العكس مع اقرتابها من اليابس��ة. الصياد 

ال��ذي أبح��ر بعيدا والذي عاش يف مجتمع يقول إن األرض منبس��طة رمبا يختلط 

عليه األمر يف هذه الحالة.

الطوفان الكبري 
يف عدد كبري من الحضارات القدمية هناك وصف ملحمي لطوفان كبري. تشمل 

هذه األوصاف ملحمة جلجامش البابلية وقصة نوح يف التوراة واألساطري الصينية 

والهندية. متتلك الثقافات األمريكية والبولينيزية القدمية كلها نس��خا عن أسطورة 

الطوفان. يف العديد من هذه األس��اطري يبقى بحار عىل قيد الحياة بعد الطوفان، 

ويرى األرض تغطى تدريجيا باملاء حتى تختفي. ويف النهاية ينحرس املاء وتشاهد 

األرض حيث تبدو االرتفاعات األعىل أوال.

حت العديد من األفكار حول أسطورة الطوفان، لكن التفسري املعقول الذي  اقرترُ

مل يطرح إىل اآلن هو ظاهرة اختفاء األرض وراء األفق مع ابتعاد القارب، وظهور أعىل 

االرتفاعات أوال عند العودة واالقرتاب من اليابس��ة. ميكن تعليل أسطورة الطوفان 

كظاهرة الختفاء األجسام فوق األفق بالنسبة إىل ثقافات تعتقد أن األرض منبسطة. 

كيف ميكن وصف هذه الظاهرة بطريقة أخرى إذا كانت األرض منبسطة؟

هناك الكثري من األسباب املنطقية للقيام برحالت طويلة املدى. صيد األساك 

والتج��ارة بالتأكيد اثنان من أهمها، كا أن العوامل االقتصادية ميكن أن تش��كل 

حافزا قويا. الهجرة إىل مسافات طويلة عرب املحيط أقل شيوعا لكنها مسؤولة عن 

تجانس سكان جزر املحيط الهادئ. ميكن أن يشكل تزايد السكان مبوارد محدودة 

حافزا مها للقيام بهذه الرحالت.
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َتَخّيل ش��يخ عش��رية يعيش مع عائلته نحو 7000 ق.م. إنه يعيش يف منطقة 

ساحلية خصبة لكنها محصورة بالجبال. يؤمن معيشته عن طريق الصيد والزراعة، 

وهو محرتم جدا يف عشريته. يقول الكهنة مببدأ األرض املنبسطة، لكن شيخ العشرية 

يعل��م أن هناك أرايض خصبة بعيدة وراء األفق. زار هذه األرايض يف رحالت صيد 

بعيدة املدى محاوال مطاردة األس��اك املهاجرة، واالبتعاد عن املخزون املستهلك 

القري��ب من أرضه األصلية. يزداد عدد الس��كان ببطء، وتصب��ح األرايض القابلة 

للزراعة أندر. يندلع القتال بني العشائر ويقتل العديد يف عمليات االنتقام والثأر. 

مبعرفته باألرض الخصبة غري املأهولة وراء األفق، يرشع ش��يخ العشرية يف محاولة 

إنقاذ عائلته باإلبحار إىل هناك.

يرشف عىل عائلته وهي تبني نسخة كبرية من قارب صيد قادر عىل نقلهم مع 

املمتلكات التي يحتاجون إليها للبدء بحياة جديدة يف تلك األرض البعيدة. عندما 

يصب��ح القارب جاهزا يصبح األمر مس��ألة وقت فق��ط يك يغادر من دون أن يثري 

الريبة. ينتظر حدوث عاصفة، ثم ينقل حيواناته ونباتاته ومياهه وغذاءه وعائلته 

إىل س��فينته ويبحر. وبينا يكون املش��هد مألوفا له، فإن ركاب القارب يشهدون 

منظرا مدهش��ا مع مغادرتهم أرضهم. تغ��وص األرايض املزروعة أوال تحت املاء، 

تتبعها الغابات املرتفعة، وأخريا تختفي قمم الجبال. 

بالنس��بة إىل أولئك الذين ترعرعوا عىل فكرة أرض منبس��طة، هناك استنتاج 

وحيد ال مفر منه: لقد طافت األرض. يف أي اتجاه ينظرون يرون املياه تحيط بهم. 

مبعرفة أنه ال إمكان للعودة إىل الوضع الس��ابق يف موطنهم، يسمح شيخ العشرية 

لهذه الفكرة بأن ترتس��خ يف أذهانهم، يك يؤكد استحالة العودة. بعد اإلبحار لعدة 

أس��ابيع، يعلم ش��يخ العشرية أنه ال بد قريب من اليابس��ة، ويطلق الحام الذي 

جلبه معه. عىل الرغم من أن كثريين اآلن يعتقدون أن الحام يعرف طريقه عن 

طري��ق »رؤية« الحقل املغناطييس األريض، بيد أن البحارة القدامى عرفوا فائدته 

يف اكتشاف الشاطئ. أخريا يغادر أحدها يف االتجاه الذي يشري إىل اليابسة.

يغري منحاه وبينا يقرتب من اليابسة، ما الذي يراه ركاب السفينة؟ يف البداية تظهر 

أعايل الجبال فقط، ثم األرايض املنخفضة. مياه الطوفان تنحرس! لقد نجوا. يهبطون إىل 

ل إلهي. الشاطئ. مييض شيخ العشرية إىل قربه مع رسه، وتصبح قصته قصة َتدخُّ
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أسطورة الطوفان الكبري شائعة جدا لكن ال وجود لدليل جيولوجي عىل طوفان 

عامل��ي يف أي وقت مىض من التاري��خ. من املعقول تصور أن يحدث الس��يناريو 

املذكور س��ابقا عدة م��رات يف ظروف مختلفة حيث أجربت الضغوط الس��كانية 

البعض عىل القيام بهجرات بعيدة يف املحيط، وحمل الشهود الذين كانوا يؤمنون 

بأرض مسطحة قصة الطوفان معهم.

التخمني الس��ابق حول ش��يوع قصص الطوفان الكب��ري ليس من دون عيوب. 

لدى القبائل األمريكية املحلية املحصورة باليابسة مثل الهويب قصة حول الطوفان 

الكبري، ورمبا مل يبحر أي من الهويب بعيدا عن اليابسة. مع ذلك رمبا نشأت القصص 

يف مكان آخر وحفظت يف تقاليدهم.

املدى املنظور 
بدال من أخذ وجهة نظر بحار فوق س��طح املحي��ط، ميكننا تبني وجهة نظر 

ش��خص يقف أعىل جبل، ينظر إىل املحيط وتخيل ما يراه. عند سطح األرض متاما 

يك��ون األفق قريبا جدا. م��ع وقوفك، قد يبدو بعيدا مبيل��ني. مع زيادة ارتفاعك 

يبع��د عنك أكرث فأكرث. هذا يعود مرة أخرى إىل تأث��ري انحناء األرض – مع ازدياد 

ارتفاعك، ينح��رس األفق بعيدا بطريقة تتعلق مب��ارشة بارتفاعك وانحناء األرض. 

يظهر الش��كل )99( كيف أن تأثري انحناء األرض يعطي تأثري مدى منظور يعتمد 

عىل ارتفاع املراقب.

الشكل )99(: العالقة بني املدى املنظور وارتفاع املراقب 

ارتفاع

مدى مريئ

مدى الرؤية
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بالنس��بة إىل مراقب عند مستوى سطح األرض متاما، األفق هناك عىل مسافة 

صفر، لكن إذا وقف املراقب عىل قدميه فإن األفق يبتعد إىل مسافة ميلني. عند 

ارتف��اع 25 قدما يكون األفق عىل بعد مثانية أميال تقريبا. هذه العالقة مبينة يف 

الش��كل )100(. العالقة بني االرتفاع واملدى املنظور لجس��م كالجبل، هي نفسها 

عالقة املس��افة إىل األفق. هضبة بارتفاع 100 قدم ستكون مرئية عىل األفق حتى 

مس��افة 10 أميال. الج��زر ذات الجبال مثل جزيرة ه��اواي الكبرية ميكن رؤيتها 

من بعد 100 ميل، بينا ال ميكن رؤية الجزر املنخفضة إال من مس��افة أقل من 

عرشة أميال.

 

هذه العالقة مهمة جدا الس��تطالع اليابس��ة أو قوارب أخرى. عادة ما يوضع 

املراقب��ون يف عش فوق أعىل صارية يف الس��فينة للحص��ول عىل رؤية يف األفق ال 

تتوافر للبحارة عىل س��طح السفينة. ميكن للمراقب أن يرى أرضا أو قوارب تبعد 

عرشة أميال أو أكرث، بينا يستطيع بقية البحارة أن يروا إىل مسافة خمسة أميال 

فقط. كانت وظيفة املراقب إحدى الوظائف الروتينية عىل منت السفن. يف أوقات 

الحرب كانت مهمة املراقب أيضا أن يس��تطلع س��فن األعداء عن بعد، وأن يطلع 

الضباط عىل سطح السفينة بذلك.

الشكل )100(: العالقة بني املسافة إىل األفق وارتفاع املراقب

املسافة إىل األفق )ميل(

االرتفاع )قدم(
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املهم��ة الرئيس��ة األخرى عىل ظهر الس��فينة هي الرس��و عىل الش��اطئ. لو 

ش��وهدت اليابس��ة عن بعد، هناك دوما احتال أن ميزق الحيد املرجاين الضحل 

هيكل الس��فينة إذا مل يكن القبطان حذرا. لو ش��اهد املراق��ب أرضا خالل الليل، 

فس��يأمر القبطان بأن توقف الس��فينة، أي االبتعاد عن اليابس��ة املرئية، والبقاء 

بعيدا حتى رشوق الشمس، عندما يصبح االقرتاب من اليابسة أكرث أمنا.

زاوية االنخفاض 
هن��اك تأثري يتعلق بذلك يدعى زاوية االنخف��اض )dip angle(، والتي ميكن 

أن تك��ون مهمة للمالحة الدقيقة. عىل منت الس��فينة يس��تخدم معظم املالحني 

مش��اهدة األفق ملعرفة ارتفاع نجم أو الشمس فوق املستوى األفقي. استخدمت 

أدوات قي��اس االرتفاع البحرية املبك��رة الجاذبية لتحديد املس��توى األفقي. من 

األمثلة عىل هذه األدوات القدمية الربعية )quadrant(. وهي ثقل مربوط بنهاية 

تدل، ويس��تخدم الجاذبية كدليل بينا تجري املش��اهدة بواس��طة قوس  خيط مرُ

يعطي الزاوية من الثقل املتديل. مع تأرجح السفينة بتأثري األمواج، يتأرجح الخيط 

والثقل املربوط به أيضا، ما يجعل من الصعب قياس ارتفاع نجم ما بدقة.

كان كولومبوس أحد أوائل البحارة الذين جربوا املالحة الساوية، لكنه وجد 

أنه من املتعذر جدا مش��اهدة نجم القطب الش��ايل باستخدام الربعية وهو يف 

البحر. َتأَرَْجَح الَْخيطرُ كثريا بحيث تعذر الحصول عىل أي قياس مفيد. فقط عندما 

كانت السفينة هادئة أو مستقرة يف ميناء أمكنه استخدام الربعية.

من ناحية أخرى يقدم األفق خطا أفقيا موثوقا ميكن اس��تخدامه عىل سفينة 

تؤرجحها األم��واج، وميكن قياس ارتفاع نجم ما بناء عىل ذلك. كان هذا هو مبدأ 

عم��ل أجهزة بحرية كجهاز الس��دس )sextant(. عىل الرغم من أن هذه األجهزة 

جعل��ت مهمة معرفة ارتفاع النجوم أس��هل، فإن انحناء األرض خلق مش��كلة يف 

تفسري األفق: مل يكن األفق أفقيا متاما.

مع ازدياد ارتفاع الشخص، ال يبتعد األفق أكرث فأكرث، لكنه ينخفض أكرث فأكرث 

بالنسبة إىل الخط األفقي الصحيح. يخلق هذا االنخفاض لألفق شيئا يدعى زاوية 

االنخفاض املوضحة يف الشكل )101(. تعتمد زاوية االنخفاض عىل ارتفاع املراقب 
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ودرج��ة انحناء األرض. يهتم املراقب بارتفاع النجم ف��وق الخط األفقي، لكنه لو 

عاين ارتف��اع النجم من مداه املنظور فإنه يبال��غ يف تقدير ارتفاعه مبقدار معني 

ويجب أن يصحح ذلك. 

يعط��ي الش��كل )102( فكرة ما عن ش��كل التأثري بالنس��بة إىل مراقب، عىل 

اليس��ار ترى األفق واقعا عىل املس��توى األفقي بالنس��بة إىل مراق��ب عند ارتفاع 

صف��ر، وعىل اليمني من وجهة نظر مراقب عىل ارتفاع معترب. ترتاوح التصحيحات 

لزاوية االنخفاض عادة من 1 إىل 5 دقائق قوس��ية، بحسب ارتفاع املراقب. ومثل 

عملي��ة تصحيح االنكس��ار الجوي تصبح هذه التصحيح��ات مهمة عندما يحاول 

املالح الحصول عىل آخر الدقائق القوسية القليلة من الدقة من مالحظاته.

الشكل )101(: ينخفض منظر األفق تحت املستوى األفقي بحسب ارتفاع املراقب 

الش��كل )102(: مظهر زاوي��ة االنخفاض بالنس��بة إىل مراقب عىل ارتفاع��ات مختلفة. بولغ يف 

املقياس العمودي للتوضيح 

أفقي

منظر األفق

زاوية انخفاض
االرتفاع

األفق خط أفقي

األفقزاوية انخفاض
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عىل منت الس��فينة يالحظ مالح ارتف��اع النجوم، ويس��جل الوقت الذي يرى 

فيه مش��اهداته وارتفاعه الفيزيايئ فوق املحيط، ودرجة الحرارة والضغط الجوي 

يف س��جله، ثم يذهب للعمل عىل عملية تدعى اختزال املش��اهدة، حيث يحّول 

املش��اهدات إىل خط طول وخط عرض. الخط��وة األوىل هي العمل عىل تصحيح 

زاوية االنخفاض وعامل االنكس��ار للحصول عىل ارتفاع صحيح للنجم أو الكوكب 

أو الشمس.

عند دقة 1 دقيقة قوس��ية، تبدأ تأثريات االنكسار بالظهور يف كل مكان. يبدو 

األمر كأنك اكتشفت أنك تعيش يف بيت للهو مبرايا محدبة، وأوهام برصية تشوه 

الحقيقة. يظهر الش��كل )103( كيف يشوه االنكسار تصحيح زاوية االنخفاض. لو 

أجرى مالح قياس��ا من نقطة مفضلة مرتفعة نسبيا، فليس عليه أن يصحح زاوية 

االنخفاض فقط، لكن عليه أيضا أن يقوم بتخمني معقول حول تأثري االنكس��ار يف 

زاوية االنخفاض.

األسطورة الحديثة حول البريوين 
يضط��ر املالحون غالبا إىل تحويل الزواي��ا كاالختالفات يف خطوط العرض إىل 

مس��افات. قي��اس الزوايا ال معنى ل��ه إذا مل يرُعرف رقم مه��م واحد: نصف قطر 

الكرة األرضية. هذا هو أهم عامل تحويل يحول قياس��ات الس��اء إىل قياس��ات 

الشكل )103(: تأثري االنكسار يف صورة األفق. 

خط أفقي حقيقي

األفق الظاهري

شعاع منكرس
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عىل األرض. تقليديا وفق قطر األرض عن طريق عكس عملية املالحة الس��اوية. 

بدال من حساب االختالفات يف املواقع من قياسات النجوم والشمس، ميكن تعيني 

مسافة معروفة بني موقعني، وقياس االختالفات يف زوايا الشمس والنجوم. 

يق��ال إن ايراتوثينس )276 - 195 ق.م( من اإلس��كندرية هو أول من أجرى 

ه��ذا القياس. كان يعلم أن الش��مس ال تلقي ظال عند الظه��رية يف يوم االنقالب 

الصيفي يف أس��وان مبرص، وأنها تلقي ظال بزاوية 7)5/1( درجة يف اإلس��كندرية يف 

مرص يف الوقت نفس��ه. مبعرفة أن املس��افة بني أسوان واإلسكندرية تعادل 5000 

فرسخ وفق أول قياس لنصف قطر األرض باستخدام العالقة:

5 آالف فرسخ = 7 )5/1( درجة كعامل تحويل.

اس��تخدمت معظم القياسات الالحقة لنصف قطر األرض أشكاال مختلفة من 

طريق��ة قياس ايراتوثينس األصلية. كان الخليف��ة املأمون حاكا قويا عىل بالد ما 

بني النهرين. يف العام 830 م طلب من طاقم من الفلكيني إعادة قياس ايراتوثينس 

بأخذ خط أساس أطول.

كان أبو الريحان محمد بن أحمد البريوين أحد أعظم العلاء الرياضيني خالل 

العرص الذهبي للعلم يف اإلس��الم )973 – 1048م(. كانت له س��رية مهنية عظيمة 

وأنجز إس��هامات مهمة عديدة يف الرياضيات وهندسة األرض. أراد أن يعيد إنتاج 

قياس املأمون بدقة أكرب لكنه مل يستطع تأمني املوارد الالزمة لتنفيذ القياس لخط 

أساس طويل، وإجراء املشاهدات الفلكية عند أي من طرفيه. 

حينا كان مس��افرا يف منطق��ة البنجاب )والتي متتد ع��ىل طول الحدود بني 

الهند والباكستان اآلن(، احتجز يف معسكر، وجاء بطريقة جديدة تستعمل زاوية 

االنخفاض طريقة لحس��اب نصف قطر األرض. صممت طريقته لحذف الخطوة 

الصعبة يف اس��تخدام القياسات البرشية لخلق خط أساس طويل. قاس أوال ارتفاع 

جبل قريب باملثلثات من موقعني، ثم حسب زاوية االنخفاض إىل األفق من أعىل 

الجب��ل. عنّي األفق بالنظر بعيدا عرب س��هول البنجاب اململ��وءة بالغبار. ال نعلم 

بالضبط كيف قاس زاوية االنخفاض، لكنني أتصور أنه رمبا اس��تخدم املاء لتحديد 

خ��ط أفقي حقيقي ومس��اطر لقياس االنخف��اض. بقياس ارتف��اع الجبل وزاوية 

االنخفاض استطاع أن يحسب نصف قطر األرض.
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لها وارتفاع الجبل بوحدات  يف كتاباته نعرف فقط زاوية االنخفاض التي س��جّ

ال نعلم بالضبط مكافئاتها الحديثة. تاريخيا مل يكن لهذا القياس تأثري يف عمليات 

املالحة، ومل يكن معلوما إىل حد كبري. استخدمت قيمة املأمون لنصف قطر األرض 

لفرتة معينة حتى حدد األوروبيون الغربيون بعد ذلك قيا أكرث دقة.

قي��اس البريوين عىل الرغ��م من أنه ذيك فإن له عيبا قات��ال واحدا: لقد أهمل 

تأثري االنكس��ار الضويئ يف قياس زاوية االنخف��اض. ال ميكننا أن نعيب ذلك عليه، 

ألن علم انكسار الضوء مل يفهم حتى القرنني السابع عرش والثامن عرش. التصحيح 

النموذجي لالنكسار هو بحدود 6/1 من زاوية االنخفاض، لكنه ميكن أن يختلف 

كثريا وفق الظروف الجوية.

ملاذا أتحمل مش��قة إخباركم بهذا كله؟ كانت هناك أس��طورة حديثة راجت 

ح��ول الب��ريوين، بأنه حقق أكرث قياس��ات نص��ف قطر األرض دق��ة قبل العصور 

الحديث��ة بزمن طويل. يف العام 1973 نرش مهندس من الباكس��تان يدعى س��يد 

ل فيه اكتشاف كتاب مفقود للبريوين بعنوان »غرة  صمد حسني ريزيف مقاال س��جّ

الزيجات«، وأظهر للمأل قياس البريوين)9(. 

ل��و افرتضت معيارا معينا الرتفاع الجبل الذي ذكره البريوين، ثم أخذت زاوية 

االنخفاض التي سجلها ب� 35 دقيقة قوسية من دون تصحيح االنكسار، فستشتق 

قيم��ة 6339.9 ك��م لنصف قطر األرض، والت��ي ميكن مقارنته��ا بالقيمة الحالية 

البالغة 6356.7 كم. وهذا اختالف مبقدار 16.8 كم فقط! مع تصحيح جوي قيايس 

معقول، رمبا اش��تق قيمة بدقة ضمن %20. مل مينع هذا املؤيدين الكرث لقياساته 

الذين قبلوها من دون مناقشة عىل أنها بدقة عالية، وأنها دليل عىل عبقريته.

ع��ىل الرغم م��ن أن بعض املؤرخني الحظوا مش��كلة إهال الب��ريوين املفهومة 

لالنكسار، فإن التوافق امللحوظ بني قيمته والقيمة الفعلية أسهمت يف بناء أسطورته 

الحديثة. َظَهَر يف مواقع عىل اإلنرتنت ويف نرشات ويف وثائقيات حول العلم اإلسالمي. 

يف وثائقية حديثة ل� »يب يب يس« بعنوان اإلسالم والعلم والتي أذيعت ألول مرة يف 12 

يناير 2009، يصف املتحدث املحاوالت السابقة لقياس محيط األرض ويعلق بالقول 

»كان��ت هناك حاجة وثائقية حديثة إىل طريقة أك��رث وثوقية وتطورا لتقدير حجم 

األرض، وبعد قرنني من قيام املأمون بذلك أتت هذه الطريقة«.
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ثم مييض املتحدث بوصف طريقة زاوية االنخفاض للبريوين، حتى باس��تخدام 

إس��طرالب ضخم كمؤيد ويوضح التقنية، معطيا عالقة زاوية االنحطاط. يستنتج: 

»بهذه العالقة، استطاع البريوين الوصول إىل قيمة ملحيط الكرة األرضية تقع ضمن 

200 مي��ل من القيم��ة الحقيقية التي نعرفها اليوم وهي بح��دود 25 ألف ميل. 

ه��ذا يقع ضمن دقة أق��ل من %1، وهو إنجاز عظيم لش��خص عاش منذ 1000 

عام مىض«)10(.

يف ملف معل��م الرياضيات )MacTutor( عىل اإلنرتنت ي��ردد جون أوكونار 

وادموند روبرتس��ون ه��ذا: »حقق البريوين إس��هامات مهمة يف هندس��ة األرض 

والجغرافيا. لقد أدخل تقنيات لقياس األرض واملسافات عليها باستخدام املثلثات. 

واكتش��ف أن نصف قطر األرض هو بحدود 6339.6 ك��م، وهي قيمة مل يرَُتوصل 

إليها يف الغرب حتى القرن السادس عرش«)11(.

يف الواق��ع من املمكن أن يكون تطبق الغ��الف الجوي قد أعطى البريوين أرضا 

منبس��طة أو حتى مقع��رة بالطريقة ذاتها التي ميكن للتطبق أن يؤدي إىل نش��وء 

رساب غري��ب. رمبا كانت دقة ضمن %20 معقولة، لكن من دون أي معرفة بتأثري 

االنكسار من املستحيل إعطاء أي دقة كهذه، إن هذا أقرب إىل ربح جائزة اليانصيب.

حيلة القفز إىل األعىل
فيا يتصل بقياس البريوين هناك حيلة مسلية تدل عىل أن األرض محنية – يف 

حال وجد من اليزال يش��ك يف ذلك. يتطلب هذا منك أن تراقب غروب الش��مس 

فوق املحيط. إذا استلقيت عىل شاطئ قرب موعد الغروب، ميكنك أن تضع رأسك 

أقرب ما يكون إىل البحر. راقب غروب الشمس فوق البحر من الغرب. بينا تكون 

مس��تلقيا، ويف اللحظة التي تغوص فيها حافة الش��مس العليا، اب��دأ العد واقفز. 

ستسمح لك زيادة ارتفاعك برؤية الحافة العليا للشمس، تغوص للمرة الثانية. 

إذا قس��ت االختالف يف الزمن وعرفت طولك، أمكنك الحصول عىل حس��اب 

تقريبي لنصف قطر األرض. حاولت ذلك بينا كنت يف عطلة يف جامايكا، وحسبت 

نص��ف قطر األرض مبقدار 12 ألف كم. وهو تقريبا ضعف القيمة املقبولة. ليس 

القياس دقيقا جدا، لكنها حيلة مسلية.
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كان لدى النورديني والبولونيزيني إحساس 

غام��ض بخطوط الع��رض. كان »النجم فوق 

ال��رأس« بالنس��بة إىل البولونيزيني يؤرش إىل 

موق��ع األوج لجزيرة م��ا. مل يكن هذا دقيقا، 

غ��ر أن��ه كان يرب��ط ب��ني نجم م��ا وموقع 

ع��ى األرض. باملث��ل تظهر ملحم��ة فاينالند 

)Vinland Sagas( كي��ف ح��دد النورديون 

خط عرض مخيمهم يف أمريكا الش��الية عن 

طريق حركة الش��مس. وصف��ت املخططات 

البحري��ة يف القرن��ني الرابع ع��ر والخامس 

ع��ر املالمح الجغرافية بص��دق، بيد أنها مل 

تحدد خطوط الطول والعرض. بدأ استخدام 

ه��ذه اإلحداثيات يف املالح��ة عندما ربطت 

املالحظ��ات الس��اوية مبواقع ع��ى األرض، 

وثبتت عى خرائط. تطورت عملية إس��قاط 

املالحظات الس��اوية عى األرض خالل عدة 

قرون، والتزال إىل اآلن. يتتبع معظم النقاش 

خطوط العرض والطول 

10

 
ر جداول  »كان العرب أول من َطوَّ
املي��ل التي دعيت بش��كل مالئم 

جداول الظل«
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الالح��ق تاريخ منو املالحة الس��اوية م��ن القرن الثاين عر وم��ا بعده. يظهر 

امللحق )2( مخططا زمنيا لبعض التطورات الرئيسة يف هذا املجال.

خالل العصور الوس��طى األوىل طور العلاء املس��لمون املبدأ اليوناين حول 

خط��وط العرض والطول، وحققوا تط��ورات هائلة يف الرياضيات. حصل العديد 

من هذه التطورات يف مجال الجرب واملثلثات، ما سهل حساب العالقة بني موقع 

املراقب واألجسام الساوية. عى الرغم من أن معظم اهتام العلاء املسلمني 

انصب عى هندسة األرض وعلم الفلك، فإن الجمهور العام حصل عى تطبيقات 

عملية من خطوط العرض والطول يف مجايل التنجيم والصالة.

يف عرصنا رمبا نستشر النجوم من خالل الصحف أو عى اإلنرتنت للتنبؤ بالفأل. 

تبنى هذه التنبؤات عادة عى العالمات الشمس��ية، التي تعني موقع الشمس يف 

الربج املطابق لليوم الذي يولد فيه الشخص. هناك شكل أكرث تعقيدا من التنجيم 

يدعى تنجيم الوالدة الذي يصف ش��خصيتك بناء عى موقع الكواكب والش��مس 

والقمر واإلشارات الربجية املتعلقة مبواقعها يف الساء عند تاريخ ميالدك.

يف التنجيم الوالدي )Natal Astrology( تقسم الساء إىل نظام يتألف من 

12 منزال تلف الس��اء عى طول مسار الشمس ) الشكل 104 (. للمنازل قيمة 

رمزية، إذ إنها متثل نواحي من حياة الش��خص كرثوت��ه وأوالده أو زوجته. تبدأ 

املن��ازل بالرقم 1 عند األفق الرقي، وتس��تمر يف الس��اء إىل الرقم 12 بعكس 

اتجاه عقارب الساعة. يف مكان ما وزمن ما تنطبق إشارات الربوج والكواكب مع 

من��ازل معينة، ومع دوران األرض يتغر ه��ذا االنطباق خالل اليوم والليل. عى 

سبيل املثال، ميكن أن يكون القمر يف املنزل الثامن عند الساعة 4.00 بعد الظهر 

وفق الزمن املحيل، غر أنه سيكون يف املنزل السابع بعد ساعتني. هناك عدد من 

األنظمة املختلفة لبناء املنازل. نظام املنازل املبني يف الش��كل )104( هو توضيح 

مبسط مبني عى تقسيمي الشخيص ملسار الشمس إىل مقاطع زاوية متساوية. 

ميك��ن أن تكون أنظمة املنازل األخرى أكرث تعقيدا. يف الش��كل )104( يس��جل 

االس��م الذي مييز كل منزل بناء عى تفس��رات عامة. إضافة إىل األفقني الرقي 

والغريب، فإن نقطة الحضيض ونقطة الزوال ملسار الشمس التي تدعى منتصف 

الساء ها نقطتان ثابتتان يف األنظمة كلها.
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الستخالص املعنى الرمزي لخارطة التنجيم بالوالدة، يحتاج املنجم إىل معرفة 

موقع األجس��ام الس��اوية يف املنزل املتعلق بالشخص عند لحظة والدته. مبا أن 

املن��ازل مخصصة ملوقع والدة الش��خص وموعدها، فإن خط��ي العرض والطول 

ملكان والدة الش��خص م��ن املعلومات املهمة، إضافة إىل موع��د والدته وموقع 

األجسام الس��اوية يف الساء. كانت خرائط خطوط الطول والعرض مهمة ألي 

منّجم يحرتم نفس��ه. كتب بطليم��وس أطروحة حول التنجي��م بالوالدة تدعى 

)4( Tetrabiblos )أربعة كتب( رّمَز فيها العديد من اإلجراءات القدمية، وأضاف 

البعض من أفكاره.

الش��كل )104(: تقس��يم املنازل لعملية التنجيم بالوالدة. املنازل مسقطة عىل مسار الشمس، 

حيث تبدأ من األفق الرشقي ثم تدور بعكس اتجاه عقارب الساعة.

ملوت
ا

ت
حال

الر

كة
مل

امل

الصداقة
السجن

الحياة

األفق الرشقي

نظري الّسْمط

أقسام املنزل

منتصف السامء

األفق الغريب

رثوة
ال

وة
إلخ

ا
ب

األم أو األ
األطفال

الصحة

الزوج أو الزوجة



38

الفن الضائع

االس��تخدام اآلخر الش��ائع لخطوط العرض والطول يف العامل اإلس��المي هو 

تحديد االتجاه إىل مكة. يصيل املسلمون خمس مرات يف اليوم متجهني إىل مكة، 

ويدعى االتجاه إليها »القبلة«. االصطالح الش��ائع للقبل��ة هو الطريق الدائري 

الكبر: أقرص مسافة عى سطح األرض إىل مكة. ومكة هي يف الواقع مبنزلة قطب 

الش��ال الديني حيث تتقاطع خط��وط القبلة كلها يف مكان واحد، كا تتقاطع 

خطوط الطول كلها يف القطب الشايل. هناك حاجة إىل جداول بخطوط الطول 

والعرض للمدن إليجاد االتجاه الصحيح نحو القبلة.

جداول طليطلة
ع��ى الرغم من وجود العديد م��ن جداول خطوط العرض والطول يف العامل 

العريب يف القرون الوس��طى، فإن��ه ليس هناك ما يدل عى أنها اس��تخدمت يف 

الخرائط أو املالحة. هل ميكننا أن نتعلم شيئا من هذه الجداول؟ يعرض جدول 

متبٍق إىل اآلن من جداول طليطلة يف القرن الثاين عر )امللحق 3( نظم من قبل 

العامل العريب الزرقايل)٭( نافذة فريدة عن جغرافية تلك الحقبة)1(.

الش��كل )105(: مسار رأس ظل عند االعتدال هو خط مس��تقيم. ميكن ربط أقرص طول للظل 

بطول العصا لحساب خط العرض.

)٭( أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى النفاش الزرقايل )1029م– 1087م(، عامل أندليس شهر يف علم الفلك. ]املرتجم[.
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يف ع��رص الزرقايل حددت خطوط العرض غالبا م��ن طول الظل الذي تلقيه 

عص��ا عند االعتدال. وكا وصف يف الفصل الثامن، فإن قمة الظل عند االعتدال 

ترسم خطا مستقيا لكل إنسان عى الكوكب )الشكل 105(. بينا يكون الخط 

يف األيام األخرى من العام منحنيا، ويعتمد انحناؤه عى خط العرض.

ميكن اس��تخدام أقرص طول لظل عصا لحساب خط العرض، كا هو موضح 

يف الشكل )106(. كل ما تحتاج إليه هو حبل تقيس به طول الظل وطول العصا. 

تعطي نس��بة طول أقرص ظل إىل طول العصا رقا ميكن تحويله إىل زاوية. هذه 

النسبة تدعى الظل )tangent(. أما بالنسبة إىل مثلث يحتوي عى زاوية مبقدار 

90 درج��ة )مثلث قائم الزاوية(، فإن ظل الزاوية عبارة عن طول الضلع املقابل 

للزاوي��ة عى طول الضلع املجاور لها. كا قد ترى من الش��كل )106(، فإن ظل 

خط العرض هو نسبة طول الظل إىل ارتفاع العصا. ميكنك بعدئذ استخدام الظل 

يف جدول وتحويل النسبة إىل زاوية.

الش��كل )106(: عند االعتدال، فإن خط العرض هو زاوية الظل لعصا يف أقرص طول له. تعطي 

نسبة طول الظل إىل طول العصا ميل خط العرض.

الشمس

ظل

عصا
خط العرض



40

الفن الضائع

كان الع��رب أول من طور جداول امليل، والتي دعيت بش��كل مالئم جداول 

الظل يف العام 860م تقريبا. باس��تخدام خيط وعصا مع الجداول، ميكنك قياس 

خ��ط العرض الواقع عليه إىل دقة 1 درجة. جربت ذلك بنفيس عى ش��اطئ يف 

جامايكا، ومبا أنه مل تكن لدي جداول الظل، كان عيّل أن أجدها بنفيس كا فعل 

الزرقايل من قبل. يف العصور الوس��طى رمبا اش��رتى معظم املنجمني جداول من 

ش��خص كالزرقايل أو أنهم نس��خوها من صديق. وكثرا ما أنتج صانعو األجهزة 

تصاميم هندسية عى ظهر اإلسطرالبات ملعرفة امليول مستغنني عن الحاجة إىل 

الجداول املؤلفة.

تحديد خ��ط الطول عملية أك��رث صعوبة من تحديد خ��ط العرض. يعرض 

دوران األرض الس��اء نفس��ها خالل النهار واللي��ل ألي مراقب عند خط عرض 

معني، وليس هناك يشء يف الساء مييز خطوط الطول. يف معظم الحاالت يقدر 

خط الطول بواس��طة التخمني الصائب. يحدد املس��افرون من مدينة إىل أخرى 

الشكل )107(: قياس إيراتوثني لنصف قطر األرض. قارن بني زاويتي الظل عند االنقالب الصيفي 

يف أس��وان واإلس��كندرية يف مرص. مبعرفة هذا الفرق واملسافة بني أسوان واإلسكندرية، حَسب 

نص��ف قطر األرض وحصل عىل عام��ل تحويل من الدرجات إىل املس��افات باألميال والعصب 

والخطوات والفراسخ.

اإلسكندرية

أسوان

أشعة الشمس
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ط��ول رحالتهم غالبا باأليام. ميكن تحويل املس��افة إىل زاوية، ما يتطلب معرفة 

نصف قط��ر األرض إلجراء هذا التحويل. أعطت القياس��ات األوىل لنصف قطر 

األرض التي تعزى إىل إيراتوثني، والقياس��ات الالحقة م��ن قبل الخليفة املأمون 

يف العام 830م القيم األكرث اس��تخداما لتحويل املس��افة إىل خط طول. تس��جل 

ج��داول طليطلة خطوط الطول التي متتد من 6 درج��ات إىل 125 درجة مدى 

العامل املعروف يف عرص الزرقايل.

بني قياس نصف قطر األرض من قبل إيراتوثني عى زوايا الظالل عى األرض 

خالل االنقالب الصيفي )الش��كل 107(. تقع مدينة أس��وان )دعيت آس��وين يف 

ج��داول طليطلة( عى م��دار الرسطان. العصا العمودية يف أس��وان ال تلقي أي 

ظل عن��د الظهرة عند االنقالب. غر أن العص��ا العمودية عند االنقالب تعطي 

ظال بدرجة }1/5{ 7 يف اإلس��كندرية مبرص. يف زمن إيراتوثني قدرت املس��افة بني 

أس��وان واإلسكندرية ب� 5000 خطوة )Stade(. يعطي هذا عامل تحويل يعادل 

694 خطوة لكل درجة. يف العصور الحديثة 1 درجة من خط العرض تعادل 60 

ميال بحريا.

يتطلب جدول لخط��وط الطول والعرض خط زوال رئيس��ا كنقطة »صفر« 

لخطوط الطول. اس��تخدمت العديد من الجداول يف العصور الوس��طى خطوط 

زوال رئيس��ة مختلفة. استخدم بطليموس جزرا أش��ر إليها بالجزر »السعيدة« 

أو »الخالدة« أو »املباركة« كخط زوال رئيس. كان هذا متس��قا مع الفكرة التي 

تق��ول بوجود عامل )Oecumeme( مأهول نصفه بالس��كان، ميتد رشقا من تلك 

القطع��ة من األرض يف الغرب. يحي��ط املحيط بهذا العامل املعمور. يأيت االس��م 

»الجزر السعيدة« )Fortunate Isles( من األساطر اليونانية والسلتية التي تبر 

بحقول إيليس��ان حيث يرحب باألبطال بعد موتهم يف جنة أرضية. تقع العديد 

من الجزر غر املأهولة إىل الغرب، مقابل ساحل أفريقيا الشالية وأوروبا، والتي 

ميكن أن يكون قد زارها بحارة مل يرتكوا س��جال مكتوبا حول ذلك. جزر الكناري 

وماديرا واآلزور وكيب فردي كلها مرشحة ألن تكون هي تلك الجزر. من املمكن 

أن تكون أس��طورة رسو بحار قذفت به العاصفة مصادفة يف أرخبيل جميل غر 

مسكون هي التي أنتجت املوقع الفيزيايئ لهذه الجزر السعيدة.



42

الفن الضائع

يظهر الش��كل )108( بعض األساء البارزة املسجلة يف جداول طليطلة. بلخ 

ق��د تكون مدين��ة باكرتي��ا )Bactria( عى طريق الحرير، ك��ا أن فرغانة هي 

فرغانة يف أوزبكستان. رسنديب كان االسم الذي يعطى لرسيالنكا اليوم. الجزيرة 

تويل )Is. Tule( عند 58 درجة شاال يف الجداول ميكن أن تكون آيسلندا. صنعاء 

هي العاصمة الحديثة لليمن.

تس��تحق هذه املواق��ع التي ذكرت يف الجداول بع��ض النقاش، ألنها تتعلق 

بأماك��ن ظهرت بعد م��وت بطليموس بزمن طويل، غر أنه��ا اختفت منذ فرتة 

طويلة عن ظهر األرض وبقيت آثارها فقط.

غانا: هذه ليس��ت غانا اآلن. غر أنها إمرباطوري��ة غانا التي تعود إىل العام 

850م حت��ى العام 1100م تقريبا. رمبا كانت كومبي صالح، وهي موقع أثري يف 

 )Gana( جن��وب موريتانيا، عاصمة هذه اإلمرباطورية. كان��ت إمرباطورية غانا

مصدرا رئيسا للذهب. كانت القوافل املحملة بامللح والذهب من املناجم الغنية 

الشكل )108(: بعض األماكن التي ظهرت يف جداول طليطلة يف مواقعها املحتملة اليوم.

غانا
مدينة النوبة

أسوان

اإلسكندرية

بلخ

فرغانة

بغداد

أرض ملك الفرنجة

طليطلة

سجلامسة

الجزر السعيدة

جزيرة تويل

صنعاء

رسنديب
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يف أفريقيا الغربية تغادر غانا يف رحلتها شاال عرب الصحراء الكربى. وبعد انحالل 

إمرباطورية غانا استولت إمرباطورية مايل عى معظم تجارة الذهب املغرية.

 سجلاس��ة: هذه هي سجلاسة )Sijilmasa( وهي مدينة رئيسة بالنسبة 

إىل القوافل التي تعرب الصحراء الكربى متجهة شاال. كانت جزءا من إمرباطورية 

املرابط��ني غر أنها تهدمت يف حرب أهلي��ة وهجرت إىل حد بعيد بحلول القرن 

السادس عر ميالدي. توجد بقايا هذه املدينة جنوب رشقي املغرب.

Urbs a Nuba: أو »مدين��ة النوب��ة«، تش��ر جداول طليطل��ة إىل اململكة 

املس��يحية يف النوبة التي امتدت من نحو الق��رن الثامن إىل القرن الرابع عر، 

مقاوم��ة الس��يطرة العربية. توجد بقاي��ا الثقافة النوبية املس��يحية مبا يف ذلك 

كنائس موزعة يف مواقع عدة عى طول نهر النيل فيا يعرف اآلن بالسودان.

إضافة إىل أساء األماكن، تعطي جداول طليطلة بعض الدالئل حول تحديد 

خطوط الطول والع��رض يف القرن الحادي عر. حللت هذه الجداول للحصول 

ع��ى فكرة ما عن دقة طريقة تحديد خطوط الع��رض والطول فيها. إضافة إىل 

ذل��ك أردت أن أع��رف موقع خط ال��زوال الرئيس فيها، وم��ا إذا كانت خطوط 

العرض فيها تتسق مع اعتبار خط االستواء هو الصفر لهذه القياسات.

إلج��راء هذا التحلي��ل اخرتت مجموع��ة فرعية من األماكن م��ن الجداول 

لتحس��ني الدقة. اس��تبعدت الجزر م��ن االعتبار ألنها أكرب م��ن أن تحدد بدقة 

كافية. اس��تبعدت أماك��ن مثل غانا أيضا حيث يب��دو أن خطوط العرض هناك 

حددت وفق عملية التخمني الصائب )Dead Reckoning(، وألن موقع عاصمة 

إمرباطوري��ة غانا غر متفق عليه عى الرغم من أن كومبي صالح تعترب مرش��حا 

رئيسا لذلك. ترك هذا يل ثالثني موقعا ميكنني مقارنتها بخطوط العرض والطول 

الحديثة. هذه املواقع مثل بغداد وطليطلة واملدينة املنورة هي أمثلة عى املدن 

التي لها عالقة جيدة مبواقعها يف العصور الوسطى والحديثة.

مبقارن��ة خطوط العرض يف الجداول مع القي��م الحالية، وجدت توزعا بنحو 

1.4 درجة يف املتوسط، غر أنه مرتكز حول القيم الحالية. يشر توزع مبقدار 1.4 

درجة إىل أن القياس��ات بطريقة ظل العصا رمبا كانت هي املس��تخدمة يف تلك 

الحقبة لتحديد خطوط العرض، ألن هذه الدقة تتفق مع الدقة القياس��ية لتلك 
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الطريقة. وبأخذ املتوسط ألكرث من ثالثني موقعا، وجدت أن خط االستواء يتوافق 

مع قيمة الصفر لخط العرض بحدود 0.25 درجة.

السؤال األول بالنسبة إىل خطوط الطول هو عن تحديد موقع خط الزوال الرئيس. 

ع��ى الرغم م��ن أن قيم خطوط الطول يف هذه الج��داول أقل دقة من قيم خطوط 

العرض، فإنه بأخذ متوس��ط أكرث من ثالثني موقعا، ميكنني تحسني القوة اإلحصائية، 

ومقارن��ة خط الزوال الرئيس يف جداول طليطلة بخط طول غرينيتش. بالنس��بة إىل 

ج��داول طليطلة وجدت أن خط الزوال الرئيس فيه��ا يقع عى بعد 23 درجة غرب 

زوال غرينيتش بدقة تبلغ 1 درجة. من بني خطوط الزوال الرئيسة املمكنة كلها، فإن 

هذا يتفق بشكل جيد مع موقع جزر كيب فردي عند 23 درجة غربا، وبشكل سيئ 

مع احتاالت أخرى. جزر اآلزور أبعد أكرث إىل الغرب عند نحو 39 درجة غربا. وجزر 

الكناري وماديرا أبعد كثرا إىل الرق عند 16 درجة غربا تقريبا.

ع��ى الرغم من أن معظم الكت��ب التاريخية تق��ول إن الربتغاليني هم أول من 

اكتش��ف ج��زر كيب ف��ردي نحو الع��ام 1460م، فإن ه��ذا يف الحقيق��ة هو بداية 

اس��تيطانهم املس��تمر لهذه الجزر. هناك إش��ارات يف قصص أقدم عن صيادين من 

السنغال زاروا جزيرة سال يف كيب فردي للحصول عى امللح، وعن حملة من مملكة 

م��ايل إىل جزر كيب فردي، ورمب��ا كانت هناك مصادفات أخرى. يف الفصل التاس��ع 

حول املس��افة إىل األفق ذكرت العامل املوس��وعي الفاريس البروين. إضافة إىل تحقيقه 

ع��ددا من اإلنجازات املهمة يف الفلك والرياضيات، فإنه وثق حالة املعرفة الجغرافية 

يف القرن الحادي عر. علق البروين عى الخلط الناجم عن الخيارات املختلفة لخط 

الزوال الرئيس يف جداول خطوط الطول والعرض املختلفة بالقول)2(:

»مبا أن هذا العلم اش��تق من أف��كار اليونان القدماء، الذين 

خمنوا العامل املأهول من نهايته البعيدة األقرب إليهم والتي هي 

النهاية الغربية، فإن خط الطول لبلدة ما يحسب بناء عى بعده 

عن هذه النهاية يف الغرب. لكن هناك اختالفا بني الفلكيني حول 

ه��ذه النهاية. بعضهم يحس��ب خط الطول من س��احل املحيط 

الغريب، والذي هو بحر محيط باليابس��ة، بينا يحس��به آخرون من جزر 

تق��ع أبع��د يف غرب املحيط عى بعد 200 فرس��خ تقريبا من الش��اطئ. 
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تعرف هذه الجزر بالجزر الس��عيدة والجزر الخالدة وهي مقابل شاطئ 

املغرب. لهذا الس��بب قد يوجد يف الكتب مجموعتان من خطوط الطول 

باختالف بحدود 10 درجات بالنس��بة إىل أي بلد. هناك حاجة إىل املهارة 

والذكاء لتمييز إحداها عن األخرى«.

املغرب )Maghrib( هو املصطلح الشائع للرببر وهم سكان أفريقيا الشالية 

يف تلك الحقبة. يحدد البروين الجزر الس��عيدة عى بعد مائتي فرسخ من شاطئ 

املغ��رب والتي تبعد 600 ميل غرب الش��اطئ األفريقي، ويتف��ق هذا جيدا مع 

موقع جزر كيب فردي، وال يتفق كثرا مع جزر الكناري وماديرا أو اآلزور. فارق 

ال� 10 درجات خط طول بني أبعد نقطة من الساحل الغريب لقارة أفريقيا والجزر 

الس��عيدة هو اتفاق جيد ملوقع جزر كيب فردي. م��ن تعليق البروين وجداول 

طليطل��ة يبدو أن العديد من الجغرافيني العرب يف تلك الفرتة اعتربوا جزر كيب 

فردي أبعد أرض معروفة غربا لخط الزوال املعتمد لديهم.

تطور قياسات خطوط العرض
هناك عدد من العنارص املرتبطة بفن املالحة، غر أنه عندما يلفظ املرء كلمة 

»مالحة« فإنها غالبا ما تورد للذهن خصوصية املالحة الس��اوية كا طورت من 

قبل األوروبيني الغربيني. لهذا النوع من املالحة الس��اوية جذوره يف القياس��ات 

التي اس��تخدمت يف وضع جداول طليطلة. هناك عنرص إضايف من جمع التخمني 

الصائ��ب مع املالحة الس��اوية لتحديد موقع ما عى الخارطة. اس��تغرق تطور 

املالحة الساوية قرونا عدة للوصول إىل مرحلة النضج.

بدأت أول ثورة يف املالحة باس��تخدام البوصلة مع الخرائط البحرية األوىل يف 

الق��رن الثالث عر، والتي تدعى خرائط املوانئ )رشحت يف الفصل الس��ادس(. 

فق��ط مع نهاية القرن الخامس عر بدأ البح��ارة األوروبيون الغربيون يجربون 

املالحة الس��اوية. مل يتم التخيل قط عن التخمني الصائب، غر أنه بسبب تراكم 

عدم التأكد مع التقدم يف رحلة ما، فقد حس��نت التحديثات بواسطة املالحظات 

الساوية من حني إىل آخر دقة املالحة كثرا. مل يربز اإلدراك الكامل لقوة املالحة 

الس��اوية إال يف النص��ف الثاين من القرن الثامن عر. بأخ��ذ تقنيات املنجمني 
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العرب كنقطة للبدء، س��أتتبع فيا ييل تطور فن العثور عى املوقع باس��تخدام 

الشمس والنجوم.

إحدى األدوات الرئيس��ة للمالحة الس��اوية هي أداة تعطي قياس��ا دقيقا 

 )Quadrant( الرتفاع جس��م ما يف الس��اء. طور العرب جهازا دعي الربعي��ة

للفلك والتنجيم. تقيس هذه األداة ربع دائرة، ومن هنا جاءت تسميتها. يوضح 

الش��كل )109( طريقة اس��تخدامها لتحديد ارتفاع نجم ما. ميكنك معاينة نجم 

م��ا عى حدود ضلع من أضالع الربعية. يتدىل ثقل من نهاية خيط، مس��تخدما 

الجاذبية عى أنها م��ؤرش إىل الخط األفقي. هناك تدريجات محددة بالدرجات 

منقوش��ة عى طرف الربعية. وأنت تعاين النجم ت��دع الثقل يتدىل من الخيط 

بحرية، ثم تستخدم موقع الخيط إىل التدريجات لقياس ارتفاع النجم.

حص��ل املنجمون عى كث��ر من املال خالل ذروة عصور الخالفة اإلس��المية 

)واليزالون(. ش��كلت صناع��ة الربعيات وجداول املواقع الس��اوية مع جداول 

خط��وط الطول والعرض مهن��ة محرتمة للعلاء خالل تلك الفرتة. بالنس��بة إىل 

ن استخدام جدول للميول )خط العرض الساوي( ألي يوم يف العام  الشمس مكَّ

تحويل ارتفاع الش��مس إىل خط العرض الذي تق��ع عليه بعملية طرح أو جمع 

بس��يطة. ميكنك مالحظة ارتفاع الشمس عدة مرات أثناء وقت الظهرة املحيل. 

الش��كل )109(: مبدأ الربعية. ينظر املراقب إىل النجم عىل طول أحد الطرفني من خالل ثقبني، 

ويعطى ارتفاع النجم من ثقل يتدىل يف نهاية خيط.

الربعية النظر إىل النجم

ارتفاع النجم

ثقل ُمَتَدل

املراقب
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متثل أعى نقطة االرتفاع عند املرور بخط الزوال. هذا االرتفاع مع ميل الشمس 

يف ذلك اليوم يعطيان خط العرض من عالقة، عى سبيل املثال، العالقة)3(:

خط العرض = )90 درجة – االرتفاع عند الظهرة + امليل(

التي تعطي خطوط العرض للمراقبني شال مدار الرسطان.

بحل��ول القرن الخامس عر كان املكتش��فون الربتغالي��ون يتقدمون ببطء 

جنوبا عى طول الس��احل الغريب ألفريقيا. بإلغاء الحاجة إىل قوافل عرب الصحراء 

الكربى، أمكن للربتغاليني أن يحصلوا عى تجارة الذهب والعبيد بش��كل مبارش. 

أبحرت سفن دعيت كارافيل )caravel( بأرشعة مثلثية يف مياه أفريقيا الغربية. 

ع��ى الرغم من أن املالحة أجريت بالتخمني الصائب بش��كل رئيس، فإنه بورش 

يف استخدام املشاهدات الساوية لتحديد خطوط العرض لعالمات فارقة. عاش 

كريستوفر كولومبوس وأخوه بارثولوميو يف ليشبونة يف الربتغال من العام 1477 

حت��ى الع��ام 1485، معتمدين يف معيش��تها جزئيا عى صن��ع الخرائط. اهتم 

كولومبوس بالتقنيات املالحية الربتغالية، وس��جل بعض أوىل املحاوالت لتحديد 

خطوط العرض عى طول الساحل األفريقي. 

وف��ق كولومبوس، أرس��ل امللك جواو الثاين يف الع��ام 1485 طبيبه ومنجمه 

الخاص خوس��يه فيزينهو يف رحلة عى طول الس��احل األفريقي لتحديد خطوط 

عرض مواق��ع هناك باس��تخدام الربعية. وكا نقلها كولومبوس فقد اس��تخدم 

خوسيه مشاهدات الشمس لتحديد خطوط عرض جزيرة ُدعيت لوس يودولوس 

بالقرب من س��راليون عند 1 درجة و5 دقيقة شاال )4(. تقع سراليون عند خط 

عرض 8 درجات ش��اال تقريبا. هذا يف الواقع قياس جيد باعتبار مش��اكل قياس 

خطوط العرض عى منت سفينة باستخدام ربعية.

كان املل��ك جواو الثاين يتطلع للحصول عى ثروات أكرب من العبيد والذهب 

يف أفريقي��ا الغربية. كان التجار العرب يف ذل��ك الوقت يحتكرون تجارة الحرير 

والتوابل التي تأيت إىل أوروبا من آس��يا. بتأس��يس طريق ح��ول القمة الجنوبية 

ألفريقيا، اس��تطاع الربتغاليون أن يس��تغنوا مرة أخرى عن الوسطاء وأن يحققوا 

أرباحا عالية. أرسل امللك جواو البحار بارثولوميو دياز لإلبحار أبعد ما ميكن إىل 

قمة أفريقيا الجنوبية. حمل دياز معه إسطرالبا بحريا. 
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يظه��ر الش��كل )110( مبادئ اإلس��طرالب البحري. مثل الربعية يس��تخدم 

اإلس��طرالب البحري الجاذبية لتأس��يس األفق بتعليق��ه بحرية من حلقة. يبرص 

البحار الش��مس أو نجا ما باس��تخدام فتحتي مراقبة عى محور يدور بحرية. 

ميكن قراءة ارتفاع الش��مس من مقياس مدرج محفور عى طرف اإلس��طرالب. 

هن��اك أربع فتحات محفورة عى الطرف لخفض تأثر رضب الرياح له عى منت 

ل اإلسطرالب والربعية من أدوات اس��تخدمت من قبل املنجمني  الس��فينة. عدَّ

لكنها بّس��َطت كثرا. وبينا كانت للنسخ البحرية من الربعية واإلسطرالب زوايا 

إليجاد ارتفاعات النجوم كانت أجهزة املنجمني أكرث تعقيدا.

يف رحلته إىل الطرف الجنويب ألفريقيا، حمل بارثالوميو دياز معه جدوال مليول 

الش��مس. وعندما وصل إىل قمة رأس الرجاء الصالح، استخدم الشمس لحساب 

خط العرض عند 45 درجة جنوب خط االس��تواء)5(. يقع رأس الرجاء الصالح يف 

الواق��ع عند خط عرض 33 درجة جنوبا. ه��ذا القياس منوذج للمحاوالت األوىل 

 النجم
ظر إىل

الن

الش��كل )110(: وصف إلس��طرالب بح��ري. عدل هذا من إس��طرالبات لفلكي��ني ومنجمني يك 

تستخدم عىل منت السفن.

مراقب

إسطرالب بحري

ارتفاع النجم
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لتحديد املوقع باملالحظات الس��اوية. استمرت عملية التخمني الصائب لتكون 

أك��رث دقة من املالحظات الس��اوية لفرتة ال بأس بها م��ن الوقت. مع ذلك بدأ 

تحديد خطوط العرض والطول ألراٍض مكتشفة جديدة يظهر ببطء.

تبنى كريس��توفر كولومبوس بعض األس��اليب الربتغالي��ة يف تحديد خطوط 

الع��رض حيث جل��ب معه يف رحلته األوىل إىل األمريكتني ربعية وإس��طرالبا. يف 

2 نوفمرب من العام 1492 حاول تحديد خط عرض خليج مختبئ عى الس��احل 

الش��ايل لكوبا مبش��اهدة ارتفاع نجم القطب الش��ايل بواس��طة ربعية. يقع 

الشاطئ الشايل لكوبا عند خط عرض 21 درجة شاال، لكن كولومبوس حسبه 

ع��ى أنه 42 درجة، وهو خط عرض مدينة بوس��طن)6(. م��ن املحتمل أنه أخطأ 

وشاهد نجا آخر غر نجم القطب الشايل . يف تسجيل خط عرض لهذه النقطة 

اختار 28 درجة شاال مؤسسة عى تخمني صائب من جزر الكناري التي كانت 

نقطة انطالقه.

يف رحلة العودة من جزر الهند الغربية العام 1493، أبحر كولومبوس ش��اال 

ليغتن��م الرياح الس��ائدة من الغ��رب. بعد مثانية عر يوما يف وس��ط األطليس، 

حاول مراقبة نجم القطب الش��ايل بالربعية واإلس��طرالب. لس��وء الحظ كانت 

الس��فينة تتأرجح فوق األمواج، وكانت تحرك اإلسطرالب والربعية بشدة بحيث 

كان م��ن املس��تحيل الحصول عى تقدي��ر دقيق لالرتفاع. اس��تطلع ارتفاع نجم 

القطب الشايل، معلنا أنه باالرتفاع نفسه تقريبا كا يف كيب سانت فينسيت يف 

الربتغال. عند القمة الجنوبية الغربية من الربتغال ش��كلت كيب سانت فينسيت 

نقطة طبيعي��ة النطالق البحارة املغامرين باإلبح��ار يف األطليس. عند درجة 37 

ش��اال، سيكون قد ابتعد كثرا شاال لإلبحار رشقا والوصول إىل أوروبا. كان هذا 

التقدير التقريبي والجاهز الرتفاع نجم القطب الشايل بواسطة العني أمرا شائعا.

يف رحلته الرابعة واألخرة إىل العامل الجديد، توقف كولومبوس يف خليج سانت 

آن يف جامايكا إلصالح س��فينته. ذهب بعض رفاقه للحصول عى املس��اعدة من 

املستعمرة اإلسبانية يف هيسبانيوال عرب ممر جامايكا. خالل بقائه قاس كولومبوس 

مرة أخرى ارتفاع نجم القطب الش��ايل وحصل عى خط عرض مبقدار 18 درجة 

ش��اال. يقع خليج سانت آن حقيقة عند خط عرض 18 درجة و30 دقيقة شاال. 
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عى الرغم من أن هذه النتيجة قد تكون مبالغة يف دقة القياس، فإن كولومبوس 

تطور بالتأكيد يف حسابه لخطوط العرض من النجوم عرب رحالته العديدة.

كانت التقنيات املس��تخدمة من قبل الربتغاليني وكولومبوس مفيدة جدا يف 

تحدي��د خطوط عرض الوصول إىل اليابس��ة، وميكنها عند مس��توى متواضع أن 

تع��وض عن التخمني الصائب وس��ط املحيط. لكن بالنس��بة إىل معظم البحارة 

ش��كلت املعرفة بالرياضيات الالزمة للمالحة الس��اوية، وعدم وثوقية الربعية 

واإلس��طرالب يف البحر عائقني كبرين. كان هذا الرف��ض لتبني تقنيات التنجيم 

والفلك غر مفهوم ملعظم العلاء يف الرب. كتب الريايض الربتغايل برو نونز: ملاذا 

نتحمل هؤالء املالحني، بكالمهم البذيء وترصفاتهم املتوحش��ة، إنهم ال يعرفون 

ش��يئا عن الش��مس والقمر والنجوم، وال عن مس��اراتها وحركاته��ا وميولها، وال 

كيف ترق وتغ��رب، وإىل أي جهة من األفق متيل، وال خطوط الطول والعرض 

لألماكن عى األرض، وال اإلس��طرالبات والربعيات ومقياس الزوايا أو الس��اعات، 

وال السنوات املشرتكة واالنقالبات واالعتداالت؟«)7(. تصف تعليقات نونز بشكل 

منوذج��ي اله��وة التي كانت تفصل ب��ني عامل العلاء املتعلم��ني من جهة وعامل 

املالحني من جهة أخرى. ومل يستطع أي الفريقني فهم عامل الفريق اآلخر.

اإلسقاط املريكاتوري)٭(
ش��كل صانعو الخرائط جرسا بني عامل العلاء وعامل البحارة. كان إس��هامهم 

من القرن الرابع عر وما بعد ذلك هو يف إنتاج خرائط بنوعية عالية. وليكونوا 

منافس��ني كان عليهم أن ميثلوا أحدث الخصائص لألرايض املعروفة واملكتش��فة 

وأدقه��ا. اعتمدوا يف كثر من الح��االت عى تقارير البحارة العائدين من رحالت 

بعي��دة مللء الفراغ��ات يف معلوماتهم. خلق خيال صانع��ي الخرائط والقصص 

الس��احرة للبحارة العائدين بعضا من األرايض الخيالية غر العادية. عى س��بيل 

املثال، يف القرن السادس عر شملت خريطة ملناطق قرب القطب الشايل جبال 

مغناطيسيا ضخا، وأرضا يقطنها األقزام.

)٭( نسبة إىل جراردوس مركاتور؛ راجع الفصل السادس من الكتاب، للمزيد عن إسهاماته. ]املحرر[.
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يف الفص��ل الس��ادس رأينا بروز خرائط املوانئ يف الق��رن الثالث عر، التي 

احتوت عى أوص��اف دقيقة للمقياس ومجموعات م��ن خطوط البوصلة التي 

تتقاط��ع يف الخارطة. لكن هذه الخرائ��ط مل تعرض خطوط الطول والعرض. مع 

تقدم القرن السادس عر بدأت كمية متزايدة من املعلومات الجغرافية تتدفق 

من االكتشافات عى أوروبا عى شكل تقارير وتقديرات لخطوط العرض والطول 

للعالمات الفارقة الرئيسة عى األرض.

بالنس��بة إىل صان��ع الخرائط يش��كل متثيل أرض كروية عى ش��كل خارطة 

مس��تطيلة تحديا كبرا. من املستحيل متثيل كرة عى سطح منبسط ثنايئ األبعاد 

من دون إدخال تشوهات. السؤال هو: أي تشوهات ستختار؟

أنت��ج صانع الخرائط اإلس��باين ديوغ��و ريبرو أول خريط��ة معروفة للعامل 

تحتوي عى خطوط عرض وطول مس��تخدما جداول وتقارير من مكتش��فني يف 

الع��ام 1527. حدث هذا بعد أربعائة س��نة من صنع ج��داول طليطلة. اختار 

ديوغو استخدام شبكة من الخطوط تتوزع فيها خطوط الطول والعرض بفواصل 

متس��اوية متاما مثل ورقة تخطيط بس��يطة. دافع بطليموس عن هذا النوع من 

التمثيل، وهو ما قد يختار شخص عاقل أن يفعله كمرحلة أولية.

هذه الخارطة التي تدعى خارطة مستوى، أو خارطة متساويات املستطيالت 

عملية جدا لتمثيل العامل. لكن لها عيبا واحدا: رؤوس االتجاه الثابت للبوصلة أو 

»خطوط البوصلة« مش��وهة. رمبا ال يبدو هذا واضحا جدا بالنسبة إىل املراقب 

العادي. القضية هي التايل: قرب خط االس��تواء تكون املس��افة بني خطي عرض 

وخطي طول متساوية تقريبا. إذا سافرت بعيدا عن خط االستواء، تقرتب خطوط 

الطول بعضها من بعض. قرب خط االس��تواء تعادل 1 درجة من خطوط الطول 

س��تني ميال بحريا، لكن بالقرب من أيس��لندا فإن درجة واحدة من خط الطول 

تعادل س��تة وعرين مي��ال. إذا أخذت خارطة ريبرو وحاول��ت إيجاد االتجاه 

الصحي��ح بوصل نقطتني عى الخارطة، س��تجد أنك يف مش��كلة، فخط البوصلة 

املمتد من مكان ما س��يصبح مش��وها عندما ميد إىل مسافة بعيدة. كانت هناك 

حاج��ة إىل خارط��ة ميكن فيها مد خطوط البوصل��ة )الخطوط ذات االتجاهات 

الثابتة( عى خطوط العرض كلها.
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من حيث املبدأ حلت املش��كلة يف الع��ام 1569، عندما خلق صانع الخرائط 

الفلمن��ي جرادوس مركاتور خارطة للعامل حافظت عى خطوط البوصلة يف كل 

مكان عى سطحها. يوضح الش��كل )111( طريقة عمل خارطة مركاتور )تدعى 

أيضا اإلسقاط املركاتوري(. تسقط األرض عى أسطوانة، وتبسط بعد ذلك لتؤلف 

خارطة منبس��طة. من املس��تحيل الحصول ع��ى األرض بكاملها عى اإلس��قاط 

املركاتوري، ألن متثيل س��طح األرض قرب القطبني يصبح المتناهيا. عى إس��قاط 

مركاتور ي��زداد الفصل بني خطوط العرض مع االقرتاب من القطبني، بينا يبقي 

اإلسقاط عى خارطة متساويات املستطيالت املسافة بني خطوط العرض ثابتة.

ع��ى الرغم من أن اخرتاع مركاتور مل ينل ما يس��تحقه من التقدير يف ذلك 

الوقت، فإنه س��مح بتطور جيد يف إجراءات املالحة. وألن إس��قاطه حافظ عى 

خط��وط البوصلة، أمك��ن للمالح أن يحدد اتجاها ما بن��اء عى مؤرش البوصلة، 

وسيكون واثقا بأنه سيستطيع املحافظة عى هذه الزاوية خالل الخارطة. إضافة 

الش��كل )111(: املبدأ وراء إسقاط مريكاتور. تسقط خصائص العامل عىل سطح أسطوانة أوال ثم 

تفلت بعد ذلك لتشكل خارطة تحافظ عىل الزوايا يف كل مكان منها.
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إىل ذلك أصبح من السهل اآلن عى املالح أن يرسم مخططا موثوقا من التخمني 

الصائب. عى الرغم من أن املس��افات ش��وهت بناء عى خط عرض املالح، فإنه 

من املمكن اس��تخدام مقياس صغر لتعويض ذلك. أخرا ميكن رس��م أي قياس 

ساوي يعطي خطوط العرض والطول مبارشة ومقارنته بالتخمني الصائب.

أدرك الكاتب والريايض وصانع الخرائط إدوارد رايت فائدة إسقاط مركاتور 

للمالح��ة. يف العام 1959 نر رايت كتابه »بعض األخطاء يف املالحة«. تضمنت 

األطروحة استخدام إسقاط مركاتور لتحسني التخمني الصائب عند خطوط عرض 

مختلف��ة. مل يقدر عمل رايت كثرا مبارشة. لي تعمل اس��تخدم مالحو التخمني 

الصائب غالبا خارطة متساويات املستطيالت أو مخططا مستويا. خلق االعتاد 

عى املخططات املس��توية أخطاء مهمة يف التخمني الصائب عندما اس��تخدمت 

ملسافات طويلة. بنّي رايت كيفية إجراء التصحيحات املالمئة.

العصا املتصالبة 
مع تطور القدرة عى اس��تخدام التخمني الصائب بوجود مخططات أفضل، 

بدأت املالحة الس��اوية تنضج. باس��تخدام التخم��ني الصائب، ميكن للمالح أن 

ر خط العرض من آخر موقع محدد ل��ه. ميكنه بعد ذلك أن يقارن مبارشة  يق��دِّ

ه��ذا التقدي��ر مع خط عرض��ه املحدد بواس��طة املالحظة الس��اوية. الربعية 

واإلس��طرالب اللذان يستخدمان الجاذبية إليجاد الخط األفقي كانا غر موثوقني 

عى منت س��فينة يف عرض بحر هائج. الجهاز األكرث وثوقية وهو العصا املتصالبة 

)Cross-Staff( )الش��كل 112( عبارة عن عصا طويل��ة بقطعة متصالبة تنزاح 

جيئة وذهابا. ميكن ملالح أن يش��اهد الطرف األسفل من القطعة املتصالبة عى 

األفق، ويزيحها جيئ��ة وذهابا حتى ينطبق الطرف األعى من العصا عى موقع 

الش��مس أو النجم. هناك مقياس مدرج عى العصا نفس��ها يس��مح للمالح أن 

يحسب االرتفاعات. ميكن للعصا املتصالبة أن تحقق درجة ال بأس بها من الدقة، 

إذا صنعت بطريقة صحيحة، واستخدمت من قبل مالح خبر.

استخدمت العصا املتصالبة أوال يف عمليات املسح والفلك، ألن قياس الزوايا 

مهم يف كليها. ثم أصبحت ش��ائعة عى منت السفن يف النصف الثاين من القرن 
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الس��ابع عر. إجراء جيد يف املالحة هو صنع أفضل استخدام للتخمني الصائب 

)دعي��ت بالحكم judgment يف عدد من س��جالت تلك الحقب��ة(، وعند توافر 

مشاهدة ارتفاع جيدة يصحح التخمني الصائب وفق االرتفاع الجديد.

تقدم س��جالت الس��فن غالبا رؤية حول اإلجراءات املالحية املتبعة. يعطي 

سجل سفينة القبطان جون وود يف محاولته إيجاد ممر نحو الشال الرقي إىل 

آسيا عى طول ساحل س��يبريا، بصرة بإجراءات املالحة يف أواخر القرن السابع 

عر. استخدم وود عصا متصالبة. هنا إحدى تدويناته يف السجل يف العام 1676 

بينا كان يف طريقه إىل س��يبريا)8(: يوم السبت يف 17 يونيو، من ظهرة يوم 16 

إىل ظهرة هذا اليوم، عاصفة جديدة من غرب – شال – غرب، وغربا مع مطر 

وطقس غائم. املس��ار وفق البوصلة هو ش��ال – رشق، املسافة املقطوعة وفق 

الس��جل 127 مي��ال، الفرق يف خطوط العرض 90 مي��ال � املغادرة رشقا 90 ميال، 

خط العرض وفق الحكم 69 درجة و48 دقيقة. املس��افة من الزوال 303 أميال، 

الش��كل )112(: مبدأ العصا املتصالبة. عصا طويلة لها قطعة متصالبة ميكن تحريكها إىل األمام 

والخلف، مام يسمح للمالح بأن يرى األفق وارتفاع الشمس أو النجم يف الوقت ذاته.

النظر إىل النجم

النظر إىل األفق

ارتفاع النجم

مراقب

العصا املتصالبة
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لكن باملالحظة الجيدة عند الظهرة فإن خط العرض هو 69 درجة و53 دقيقة. 

الف��رق يف خطوط العرض بني التخمني الصائب واملش��اهدة هو 9 أميال، والذي 

يعزى إىل اختالف باتجاه الغرب وجد أنه بسمت قدره 7 درجات. مسافة الزوال 

املصححة هي 300 ميل، طقس ال بأس به«.

غالب��ا ما تكون املالحظات يف س��جالت الس��فن برقي��ة بطبيعتها، لكن من 

املمكن فك ش��يفرتها. كان من الش��ائع إدخال مالحظات ضمن فرتة ظهرة يوم 

م��ا حتى ظهرة اليوم الذي يليه. هذا هو الوق��ت الذي ميكن فيه قياس ارتفاع 

الشمس عند مرورها بخط الزوال إذا سمح الطقس بذلك. يف املالحظة السابقة 

يسجل وود أوال حالة الطقس خالل األربع والعرين ساعة. ثم يسجل بعد ذلك 

اتجاهات البوصلة )شال – رشق( واملسافة املقطوعة بطريقة الحبل. الحظ أن 

املسافة املقطوعة )127 ميال( توحي بأن متوسط الرسعة هو خمس عقد.

ثم س��جل وود بعد ذلك تقدي��ره للتغر يف خطوط العرض بأخذ إس��قاطه 

للمس��افة بالتخمني الصائب عى محور ش��ال – جن��وب )90 ميال(، وتحويله 

إىل فرق يف خطوط العرض. بإضافة هذا إىل قياس��ه الس��ابق لخط العرض )من 

املالحظة السابقة غر املسجلة هنا( اشتق أنه عى خط عرض مقداره 69 درجة 

.) judgment ( و48 ثانية بواسطة الحكم

مل يس��جل خط الطول كدرجة، لكنه سجل املسافة عن خط الزوال الرئيس يف 

غرينيت��ش باألميال. املس��افة وفق التخمني الصائب نح��و الرق هي 90 ميال. يف 

هذه الحالة يقدر أنه رشق خط الزوال الرئيس بحدود 303 بإضافة قياسه السابق.

يس��جل وود خ��ط عرض قدره 69 درج��ة و53 دقيقة بناء عى مش��اهدته 

ملرور الش��مس بخط الزوال. مبقارنة هذه القيمة مع القيمة من عملية التخمني 

الصائ��ب البالغ��ة 69 درج��ة و48 دقيقة، ع��زي هذا االخت��الف إىل االختالف 

املغناطي��يس والذي قدره بحدود 7 درجات غرب��ا، وصحح تقديره للتقدم رشقا 

من 303 إىل 300 ميل من خط الزوال.

عى الرغم من أنه مل يسجل خط الطول، من السهل أخذ تقدير وود ب�300 

مي��ل من زوال غرينيتش، وتحويله إىل 14 درج��ة و32 دقيقة رشقا. يضعه هذا 

التقدير ملوقعه يف حدود 100 ميل تقريبا رشق الشاطئ الشايل الغريب للرنويج.
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السدس 
للعص��ا املتصالبة عدد من العيوب. مل تنجح كثرا ملش��اهدات عى ارتفاعات 

عالية، مبا أنه كان من الصعب مش��اهدة طرف من القطعة املتصالبة عند األفق، 

والطرف اآلخر عند الش��مس أو النجم. أيضا كانت معاينة الشمس مبارشة مؤملة 

للعين��ني. اس��تخدم عدد من األش��كال املختلف��ة للعصا املتصالب��ة لتفادي هذه 

املش��اكل، لك��ن جرى تحقيق دقة أك��رب مع تطوير أنظمة برصي��ة بنوعية عالية 

إلجراء املشاهدة.

يع��زى إىل ثوماس غودفري من فيالدلفيا وج��ون هيديل من لندن، كل عى 

ح��دة، تطوير املثمن )octant( يف حدود العام 1730. ميس��ح املثمن مثن قوس 

دائرة، وكا صمم يف األصل، له مرآتان تسمحان مبشاهدة متزامنة لجسم ساوي 

ولألف��ق معا. للمثمن مجال زاوي قدره 90 درجة. مع أواخر القرن الثامن عر 

.)Sextan( استعملت تحسينات أخرى يف جهاز ُدعي السدس

يتألف الس��دس )كا يف الش��كل 113( من قوس يبلغ طوله س��دس محيط 

دائرة، ومن هنا جاءت التس��مية. باستخدام األشعة املنعكسة من مرآة املعاينة، 

ميكن اس��تخدام الس��دس لقياس أي ارتف��اع بدقة. ميكن تقديم م��رآة املعاينة 

وتأخرها عى طول ذراع متحركة. تنعكس صورة جسم ساوي عى مرآة أفقية 

يغطى نصفها بالفضة. يرى املراقب بعد ذلك صورة الجس��م الس��اوي واألفق 

مع��ا من خالل املنظ��ار. ميكن وضع مجموعة من املرش��حات فوق الصورة من 

الجسم الساوي أو من األفق لجعل الرؤية أسهل. )عى سبيل املثال منع معظم 

اإلش��عاعات الشمس��ية القوية(. بتعديل موقع الذراع املتحرك، أحيانا بواسطة 

آلية تثبيت بواس��طة مسار ميكن للمالح أن يضع صورة الجسم الساوي عى 

مس��توى األفق ويقرأ املؤرش. تحت ظروف مثالي��ة، وببعض الخربة ميكن ملالح 

جيد أن يحصل عى ارتفاع دقيق ضمن 1 إىل 2 دقيقة قوس��ية. غالبا ما تتحدد 

الدقة بالقدرة عى مشاهدة األفق نفسه.
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مع دقة آلة السدس، تصبح التأثرات التي نوقشت يف الفصل التاسع مهمة: 

االنكس��ار وزاوية االنخفاض. تذكر أن زاوية االنخفاض تنجم عن ارتفاع املراقب 

فوق س��طح البحر إىل األفق، وأنها تزيد االرتفاع املالحظ لألجس��ام الس��اوية. 

وباملثل يزيد االنكس��ار من االرتفاع املالحظ لألجسام الساوية. عندما يشاهد 

جس��م م��ا ألول مرة، عى امل��الح أن يصح��ح للتأثرين للحصول ع��ى االرتفاع 

الحقيقي. ميكن أن يكون هذان التصحيحان كبرين إىل نصف درجة، عى األخص 

عند املشاهدة قرب األفق. بهذين التصحيحني وبدقة آلة السدس الحديثة، ميكن 

الرتفاعات األجسام الساوية أن تعطى مبوثوقية خطوط عرض ضمن دقة تصل 

إىل ميل أو اثنني. بينا يكون للمثمن زاوية 90 درجة، فإن للس��دس زاوية تبلغ 

120 درجة، ما يس��مح للمستخدم بأن يحصل عى زوايا بني جسمني ساويني 

متباعدي��ن جدا أحدها عن اآلخر كالش��مس والقمر. وه��ذا مهم يف كثر من 

األحيان يف تقنية إليجاد خط الطول تدعى الطريقة القمرية.

الش��كل )113(: تش��غيل جهاز الس��دس. ينظر املراقب خ��الل منظار ويرى األف��ق والنجم أو 

الش��مس يف الوقت نفس��ه باس��تخدام مرآة األفق نصف مغطاة بالفضة. يعدل املالح االرتفاع 

باستخدام ذراع متحركة، ثم يقرأ االرتفاع من املقياس املدرج.

ارتفاع النجم ذراع متحركة

مراقب

منظار

النظر إىل النجم

مرآة األفق

جهاز السدس

النظر إىل األفق
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مشكلة خط الطول 
لخط��وط العرض نقاط مقارن��ة طبيعية ميكن بواس��طتها تحديد ارتفاعات 

النجوم والش��مس: خط االستواء والقطبان. قياس خط الطول أصعب من قياس 

خ��ط العرض. األرض يف الواقع كرة دوارة ضخمة. وميكن ألي ش��خص عند خط 

عرض معني أن يرى األجس��ام نفسها يف الساء، وهي ترق من الرق وتصعد 

لتم��ر بخط زوالها، ثم تغ��رب من الغرب، بغض النظر ع��ن خط الطول الواقع 

علي��ه. ليس هناك متيي��ز واضح بني مقدار بعد املرء رشق��ا أو غربا. ليس هناك 

غرب »مطلق« مبعنى تعيني بطليموس للجزر الس��عيدة عى أنها أقىص الغرب، 

إنه مجرد اصطالح.

تش��ر جداول طليطلة إىل خطوط طول مبنية عى املسافات املقطوعة بني 

املدن، وتقاس باملقارنة بخط زوال رئيس يبدو أنه زوال جزر كيب فردي. خالل 

نهاي��ة القرن الثامن عر كان التخمني الصائب الطريقة األكرث ش��يوعا لتحديد 

خط الطول.

يظهر الش��كل )114( صعوب��ة تحديد خط الطول بالنس��بة إىل مراقب ما. 

املنظر هو بالنظر إىل األس��فل عند القطب الش��ايل مع وصول أش��عة الشمس 

املتوازي��ة إىل س��طح األرض. إذا كانت لديك س��اعة دقيقة متام��ا، ومؤقتة عى 

توقيت غرينيتش املتوسط GMT، فسوف ترى الشمس مبارشة وهي متر بخط 

الزوال عند الس��اعة GMT 12.00 فوق خط الطول صفر: خط الزوال الرئيس. 

بعد س��اعتني من الظهر عند الساعة 14.00 ستكون الشمس عند مرورها بخط 

الزوال عند خط الطول 30 درجة غربا. وبعد أربع ساعات ستكون الشمس عند 

املرور بخط زوال عند خط طول 60 درجة غربا. مبجموعة من الس��اعات تعاير 

كلها إىل الزمن نفسه، ميكن تأسيس االختالفات يف خطوط الطول بتوقيت مرور 

الشمس بخط الزوال. مل تستخدم ساعات دقيقة للحصول عى خط الطول حتى 

القرن الثامن عر.
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يف القرون الوسطى فهم العلاء مبدأ قياس خط الطول باستخدام األحداث 

الس��اوية. تخيل أن كل ش��خص عى كوكب األرض شهد حدثا عاما واحدا مثل 

خس��وف القمر. ميكن ألش��خاص عند خطوط طول مختلف��ة أن يقارنوا املواقع 

النس��بية ألجسام يف الساء يف زمن حدوث الخس��وف، ومعرفة خطوط الطول 

عندهم مبقارنة الس��جالت. يعمل خس��وف القمر عمل »ساعة عاملية« تسمح 

للمراقبني عرب األرض بتحديد زمن الخس��وف بالنس��بة إىل غياب الشمس. ميكن 

قياس ذلك بساعات زجاجبة، والتي متتلك دقة كافية لقياس فرتات زمنية قصرة. 

ع��ى الرغم م��ن أن هذه التقنية كانت معروفة من حي��ث املبدأ، فإن تطبيقها 

عمليا كان نادرا.

يف رحلت��ه الرابعة واألخ��رة إىل العامل الجديد، ح��اول كولومبوس أن يحدد 

خط الطول عن طريق زمن الغروب يف أثناء خسوف القمر. كانت لديه جداول 

ألحداث ساوية من ريجيومونتانوس من نورمبورغ وهو فلي ومنجم مشهور. 

باإلبحار عى طول س��احل أمريكا الوسطى، أصيبت س��فينته بعدوى الديدان، 

وامتص��ت من املاء أكرث ما اس��تطاعت طرحه. أصبح محصورا فيا يعرف اآلن 

الشكل )114(: خط الطول بواسطة مرور الشمس بخط الزوال.

الشمس

الرق الغرب

بعد ساعتنيبعد أربع ساعات

الشمس الشمس

غ
غ غ
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بخليج س��انت آن عى الش��اطئ الش��ايل لجامايكا، وأطعمته قبيلة محلية مع 

طاقمه مقابل بضائع ومن قبيل الش��فقة. أرس��ل كولومب��وس طاقا صغرا يف 

طوافة ليحاول تأليف فريق إنقاذ من هيسبانيوال عن طريق عبور ممر جامايكا. 

أس��اء بعض طاقمه معاملة الس��كان املحلي��ني إىل الحد ال��ذي توقفوا فيه عن 

تزويده مبزيد من الطعام.

ع��رف كولومبوس من جداول ريجيومونتانوس أن خس��وفا للقمر كان عى 

وشك الحدوث، واس��تخدم هذه املعلومة لغرضني: حساب خط الطول الواقف 

علي��ه، وتخويف الس��كان املحليني لتزوي��ده بالطعام. هددهم بأنه س��يجعل 

القمر يختفي إذا مل يوافقوا عى تزويده بالطعام. اس��تخدم كولومبوس زجاجة 

ساعية تعمل ملدة نصف ساعة تدعى آمبوليتا لقياس الزمن بني غروب الشمس 

وحدوث الخس��وف. عندما اختفى القمر من الس��اء، توّسل السكان املحليون 

إليه يك يجعل القمر يعود. صّى بخشوع وعاد القمر. استسلم السكان املحليون، 

وجلبوا املؤن له ولرفاقه.

بالنس��بة إىل قياس��ه بزجاجة نصف ساعة اس��تنتج كولومبوس أن الشمس 

تغرب يف خليج سانت آن بعد سبع ساعات وخمس عرة دقيقة من غروبها يف 

كاديز يف إس��بانيا. يضعه هذا عى خط ط��ول يبعد 110 درجات غربا، باملقارنة 

بقيمة خط طول س��انت آن الحالية البالغة 77 درجة غربا. عى الرغم من هذا 

الف��رق الكب��ر مبقدار 33 درج��ة فإنه ميثل إحدى أوىل املح��اوالت لقياس خط 

الطول باستخدام الخسوف القمري)9(.

كان عدم توافر خط طول دقيق أمرا خطرا. بنيت العديد من الرحالت عرب 

األطليس عى أساس إس��رتاتيجية »النزول عى خط عرض« حيث يبحر القبطان 

باتجاه الرق أو الغرب الحقيقي عى خط عرض مواز ثم يرس��و برا. بس��واحل 

متتد عى األغلب من الش��ال إىل الجنوب يف األمريكتني ميكن لتقدير غر دقيق 

لخط العرض أن ينتهي بكارثة حني تصطدم س��فينة بحيد يف منتصف الليل. مع 

صعود القوى البحرية العظمى يف أوروبا الغربية، ازداد عدد الس��فن التي متخر 

عباب األطليس بش��كل كبر، كا ازداد عدد السفن املتحطمة. كان هذا محرضا 

قويا لحل مشكلة خطوط الطول.
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اتبع الباحثون مس��ارين رئيسني لتحديد موثق لخطوط الطول. تضمن املسار 

األول حرك��ة القمر، وبني ع��ى حركته الرسيعة مقابل الخلفي��ة الثابتة للنجوم: 

نص��ف درجة كل س��اعة. ال يتواف��ر للمالح يف بحر مفتوح الزم��ن الكايف النتظار 

خس��وف يك يعرف خ��ط الطول كا فعل كولومبوس. من حي��ث املبدأ إذا توافر 

ملالح جدول مبوقع القمر يف الساء خالل الزمان فإنه ميكنه معرفة املسافة الزاوية 

بني القمر والشمس أو أي نجم المع واستخدام الجداول لحساب خط الطول. 

تعاين الطريقة القمرية مش��اكل عدة. يف القرن الس��ادس عر كانت هناك 

نظري��ة مالمئة لحس��اب مدار القمر. حتى مع اكتش��اف نيوتن قوانني الجاذبية 

كان حس��اب مدار القمر حول األرض معضلة رياضية مل ُتحل بشكل مرٍض حتى 

منتصف القرن الثامن عر. مشكلة أخرى تتعلق بالطريقة القمرية هي صعوبة 

مشاهدة القمر، والتي هي محدودة وتعتمد عى الزمن خالل الشهر. 

اق��رتح غاليليو طريقة أخرى. تدور أقار املش��رتي حول ه��ذا الكوكب الضخم 

برسعة جيدة، وهي عديدة مبا يكفي بحيث ميكن لزمن اختفائها خلف قرص املشرتي 

أن يعط��ي معلومات حول خط الطول بتوافر الجداول املناس��بة مرة أخرى. إذا كان 

للطريقة القمرية مس��اوئها، فإن هذه الطريقة أصعب: يجب حمل منظار عى منت 

كل سفينة، مع جدول بحركة أقار املشرتي من الصعب إنتاجه بدقة كافية. 

تتضم��ن الطريقة األخرى ملعرفة خط الطول اس��تخدام س��اعة ميكانيكية 

ميكن تعيرها وفق زمن عاملي قيايس. مبقارنة زمن الس��اعة بزمن مرور الشمس 

يف الزوال املحيل، ميكن حس��اب خط الطول. كان جيا فريس��يوس، الذي طور 

املثلثات، أول من اقرتح فكرة استخدام الساعة لتحديد خط الطول العام 1530. 

يف ذلك الوقت مل تكن هناك س��اعة موثوقة ميكنها الحفاظ عى الزمن بش��كل 

مرٍض. يف منتصف القرن السابع عر طور الفيزيايئ الهولندي كريستيان هيوغنز 

ساعة مبنية عى رقاص متأرجح تعرف للكثرين بساعة الجد.

ومثل فريسيوس اعتقد هيوغنز أن تحديد خط الطول ميكن أن يحل بواسطة 

ساعة، لكن اخرتاعه مل يكن مناسبا لالستخدام عى ظهر السفن. فعندما يتأرجح 

القارب فوق األمواج، ويتعرض الختالفات كبرة يف درجات الحرارة، تتعطل آلية 

الرقاص امليكانيكية ما يجعله بال فائدة.
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القانون املتعلق بخط الطول 
فقدت البحرية امللكية الربيطانية العديد من السفن نتيجة املالحة السيئة، 

لكن أشهر تلك الكوارث كانت الكارثة البحرية عند جزر سيليل. يف العام 1707 

أرس��لت بريطانيا العظمى أس��طوال كبرا إىل طولون يف فرنسا بقيادة األدمرال 

الس��ر كالودس��يل ش��وفيل لحصار املدينة خالل حرب الوراثة اإلس��بانية. عاد 

األس��طول إىل إنجل��رتا عن طري��ق مضيق جبل طارق ثم اتجه ش��اال. يف هذا 

املقطع من الرحلة، تعرض األس��طول لفرتة طويلة من الطقس السيئ، ما حرفه 

عن مس��اره، وجعل من الصعب عليه معرفة خ��ط العرض. بالتحول رشقا نحو 

م��ا اعتقد ش��وفل أنه القناة اإلنجليزية اكتش��فوا أن موقعه��م كان بعيدا عن 

توقعاتهم. تحطمت بعض سفن األسطول بالقرب من جزر سيليل مقابل ساحل 

كورنل ومات اآلالف من البحارة.

بقيت الجثث وحطام الس��فن ترس��و عى ش��اطئ كورنل لشهور عدة بعد 

ذلك. كانت فضيحة وطنية. مدفوعا جزئيا بهذه الكارثة، أصدر الربملان الربيطاين 

يف العام 1714 قانون خطوط الطول، مؤسس��ا هيئة لخطوط الطول، ومخصصا 

جائ��زة ملن يخرتع طريقة عملي��ة لتحديده. هنا فإن كلمة »عملية« هي الصفة 

الرئيس��ة ألن غاليليو وفريسيوس وهيوغنز وآخرون اقرتحوا طرقا معقولة لكنها 

مل تكن مناسبة للسفن.

اس��تجابة لقانون خطوط الط��ول، اقرُتِحت العديد م��ن الطرق، مبا يف ذلك 

طريق��ة غر عملية جدا حي��ث تطلق مجموعة من الس��فن املتوقفة يف عرض 

البحر صواريخ يف الوقت ذاته. تابع صانع الساعات جون هاريسون طريقة جيا 

فريس��يوس وكريس��تيان هيوغنز حيث عمل لجزء كبر م��ن حياته عى مؤقت 

بحري عميل. ولحل مش��اكل تأرجح القارب والتغ��رات يف درجة الحرارة، صنع 

آليات تعويض معقدة، ومدارج ذات احتكاك ضئيل تس��مح للساعة بأن تحفظ 

الوق��ت بدقة تبلغ عدة ث��وان خالل رحلة تغطي املحي��ط األطليس بكامله. يف 

تجربة بحرية من إنجلرتا إىل جامايكا يف العام 1761 أظهرت س��اعة هاريس��ون 

دقة أفضل من جزء من عر ثوان، والتي تكافئ أقل من ميلني بحريني بالنسبة 

إىل موقع يقع بعد رحلة تستغرق أكرث من ستني يوما.



63

خطوط العرض والطول 

تابع عدد من الفيزيائيني والفلكيني طريقة املسار املوازي للطريقة القمرية. 

تطلبت هذه املهمة حساب مدار القمر بدقة عالية جدا، والذي كان أمرا صعبا. 

خط الطول واالرتفاعات املتساوية 
طريقة االرتفاع املتس��اوي )equal altitude method( طريقة س��هلة من 

حيث املبدأ إليجاد خط الطول بواس��طة مؤقت وآلة س��دس. افرتض أنك ثبَّت 

مؤقت��ك عى وقت غرينيتش املتوس��ط )GMT(، والذي يعني وجود الش��مس 

فوق زوال غرينيتش مبارشة )خط طول = 0 درجة( عند الظهرة يف املتوسط. يف 

الصباح تالحظ الش��مس وهي ترتفع أعى فأعى يف الساء. مع ارتفاع الشمس 

ثم االنخفاض لألس��فل ميكنك تس��جيل عدد من االرتفاعات وتس��جيل زمن كل 

موقع. لو رس��مت مخطط ارتفاع الش��مس وانخفاضها، ميكن��ك إيجاد النقطة 

الوس��طى لخط يصل ارتفاع��ا واحدا خالل ارتفاع الش��مس وانخفاضها. يتعلق 

زمن النقطة املتوس��طة باللحظة التي متر فيها الش��مس بخط الزوال الذي تقع 

أنت عليه. ميكنك الحصول عى خط الطول بتحويل الزمن بني املرور بخط زوال 

غرينيتش، واملرور بخط الزوال الواقع عليه إىل درجات.

يف محاولة إليضاح طريقة االرتفاع املتس��اوي، خلق��ت التحدي الخاص يب. 

تظاه��رت بأنني محص��ور يف جزيرة مقفرة، ومعي س��اعة معصم فقط لتعمل 

كمؤق��ت، وبعض قط��ع الغيار. صَنعت ربعية من م��واد وجدتها يف قبو منزيل: 

لوح خش��بي وأنبوب معدين وحبل صيد وصخرة ) لتعمل عمل رصاصة التثقيل 

( ومقياس زاوي مدرج صنعته من أش��ياء بس��يطة )كا يف الش��كل 115(. بني 

مقي��اس الزاوية الربعية بناء عى طريقة تدرس يف دروس الهندس��ة يف املدارس 

الثانوية: صنفُت الزوايا بالتتايل حتى قس��مت الربعية إىل أربعة وس��تني قسا 

زاويا متس��اويا. ثم رس��مت زوايا متطاولة لتقس��يم كل جزء، كا هو واضح يف 

الشكل. سمحت املثلثات يل بتقسيم األجزاء الزاوية إىل أقسام أصغر. استعملت 

ظل الش��مس الذي ينفذ خالل أنبوب معدين متصل بالربعية إلجراء مشاهدات 

للنجوم خالل اليوم.
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يظهر الش��كل )116( ارتفاعات الشمس التي قستها يف 27 أكتوبر من العام 

2008. س��جل الزم��ن كجزء من الي��وم بعد منتصف الليل املحيل كا س��جلته 

س��اعتي اليدوية. س��جلت االرتفاعات كقراءات من تدريج��ات الربعية. ميكنك 

رؤي��ة أن قياس��ات االرتفاع األخفض كان��ت بحدود خمس��ة تدريجات ربعية، 

واألع��ى بحدود خمس��ة وعرين. نحو الظهر املحيل ال يتغر ارتفاع الش��مس 

برسعة، لذا ميكن أخذ متوس��ط هذه القياس��ات إليجاد خ��ط العرض، لكنها ال 

تس��اعد كثرا يف إيجاد خط الطول. بتحويل تدريجات الربعية إىل درجات، كان 

االرتفاع األعظمي للش��مس 36.1 درجة. قمت بحس��اب امليل الش��ميس لذلك 

الشكل)115(: مقياس زاوي مدرج لربعية صنعها املؤلف منزليا.
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اليوم باس��تخدام التقريب املبني يف الش��كل )87( يف الفص��ل الثامن. مع امليل 

املحس��وب وجدت أن خط العرض الواقع عليه 41.9 شاال بعدم تأكد +/- 0.5 

درجة تقريبا. كان خط العرض الحقيقي الواقع عليه هو 42.4 درجة شاال وهو 

يتسق مع دقة الربعية التي استخدمتها.

طريقة االرتفاع املتس��اوي موضح��ة أيضا يف الش��كل )116(. وبينا يتغر 

ارتفاع الش��مس قليال قرب زمن املرور بخط ال��زوال يتغر االرتفاع برسعة بعد 

الروق مب��ارشة وقبل الغروب مبارشة. ميكن أخذ متوس��ط الزمنني عند مرور 

الشمس بارتفاع معني يف أثناء الروق والغروب للحصول عى زمن املرور بخط 

الزوال. ميكن للمرء أن يتتبع منحنيا خالل االرتفاعات بحافة مس��تقيمة أو حتى 

باليد، ويعطي هذا تفس��را للمشاهدات وهو دقيق نسبيا إذا أجري بعناية. ثم 

ميد خطا أفقيا عند ارتفاع معني خالل منحنى االرتفاعات.

 يف هذه الحالة اخرتت ارتفاعا ثابتا قدره عرة تدريجات ربعية، التي تكافئ 

ارتفاع��ا مبقدار 14 درجة. ميكن إيج��اد زمني االرتفاعني املتس��اويني من تقاطع 

منحنى الش��مس مع االرتف��اع ) 10 تدريجات (. يعطي متوس��ط هذين الزمنني 

نقطة متوسطة بني الروق والغروب، وهو زمن املرور بخط الزوال. بعد الحصول 

الشكل)116(: ميكن تحويل االرتفاع األعظمي إىل خط عرض للمراقب. تعطي النقطة املتوسطة 

بني موقعني بارتفاع متساو خط الطول.

وقتان متساويان يف االرتفاع

جزء من اليوم
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عى النقطة املتوس��طة للمنحن��ى والتصحيح لعالقة الزم��ن وجدت خط الطول 

مبقدار 71.5 درجة غربا. كانت القيمة الحقيقية هي 71.2 درجة. يعود جزء كبر 

من هذه الدقة إىل ساعتي اليدوية التي تعمل بهزاز من بلورات الكوارتز.

لتلخي��ص تجربتي يف »الجزيرة املقفرة« يف قياس االرتفاع الش��ميس: عرثت 

عى موقعي بدقة وصلت إىل 30 ميال بحريا عى طول محور ش��ال – جنوب، 

و15 ميال بحريا عى محور رشق – غرب. ميكن ملالح يف القرن التاس��ع عر أن 

يس��تخدم آلة الس��دس ليحصل عى دقة أكرب من ربعيت��ي البدائية. إضافة إىل 

ذلك، رمبا كان معه جدول أكرث دقة مليول الشمس للحصول عى دقة تصل رمبا 

إىل 10 أميال أو أفضل من ذلك.

رمبا كانت طريقة االرتفاع املتس��اوي هذه أبس��ط الطرق للفهم من حيث 

املب��دأ، لكنه��ا تعاين عيبا واح��دا: إذا أجريت القياس��ات عى س��فينة متحركة 

فس��تصبح القياسات منحازة خالل يوم. ميكن من حيث املبدأ التعويض يف هذه 

الحالة، لكن هذا يضيف خطوة إضافية وهي معرضة لعدم التأكد تقريبا.

قمريات 
الطريق��ة القمرية التي تدع��ى غالبا قمري��ات )Lunars( مل تتم مبارشة مع 

اخرتاع املؤقت. يف أواخر القرن الثامن عر وأوائل القرن العرين كانت املؤقتات 

الدقيق��ة أجهزة غالية الثم��ن، ومل يتمكن العديد من أصحاب الس��فن التجارية 

من امتالكها. مع مرور الس��نني تغرت نظرة الرياضي��ني للبحارة، وحاول بعضهم 

جاهدين صنع أنظمة فعالة للمالحة ميكن استخدامها بسهولة عى منت البواخر.

ميكن أخذ القمريات خالل الش��هر عندما يكون القمر يف وضع جيد لقياس 

زاويته مع الش��مس أو مع نجم المع. منوذجيا يستخدم السدس لقياس الزاوية 

بني الش��مس والقمر. إضاف��ة إىل ذلك يقاس ارتفاع كل منه��ا إلجراء تصحيح 

لعامل يدعى التوازي)٭(. ينشأ هذا التأثر من قرب القمر من األرض. 

ناثانيل بوديتش )1773-1838( ريايض المع تعلم ذاتيا من مدينة س��امل يف 

ماساتشوس��يتس. كانت له مس��اهمة يف التقليد البحري ملدينة سامل، ومساهمة 

)٭( Paralax: انزياح الزاوية الظاهري لجسم ساوي بسبب مراقبته من سطع األرض بدال من مركزها. ]املرتجم[.
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أخ��رى يف تقليد علاء مثل إس��حق نيوتن الذي قرأ كتب��ه بالالتينية. مل يتمكن 

مالكو الس��فن التجارية وس��فن صيد الحيتان يف مدينة سامل من رشاء املؤقتات 

البحرية. نر بوديتش نظاما مبس��طا الس��تخدام القمريات لحس��اب خطوط 

الطول، وفّصل هذه التقنية يف كتابه »املالح األمريي العميل« مسرتشدا مبقولة: 

»ال تضع يف كتاب أي يشء ال تس��تطيع تعليمه لطاقم سفينة«. حتى هذا اليوم 

تدعى األطروحات املالحية التي تنر ضمن هذا التقليد ب�»البوديشتية«.

املالحة الدقيقة 
يف يوليو من العام 1843 نر القبطان البحري توماس سومرن طريقة حديثة 

ودقيقة لتحديد موقع الس��فينة يف البحر باإلسقاط عى خارطة مركاتور. شّذب 

الفرنيس مارك س��ينت هيلر عمل سومرن أكرث بتقنية دعيت »طريقة التقاطع« 

)intercept method(، التي التزال تس��تخدم بشكل شائع حتى اآلن. بواسطة 

آلة س��دس دقيقة، ومؤقت بحري، وجداول، وخارطة مركاتور ميكن للمالح اآلن 

أن يعرث عى موقعه بدقة تصل إىل بضعة أميال بحرية بطريقة التقاطع. أسست 

ه��ذه الطريقة عى مبدأ أنه ملس��افة قص��رة يعطي ارتفاع نج��م يف لحظة ما 

خ��ط موقع للمراقب. وبالحصول عى خطني للموقع ميكن للمالح تحديد موقع 

الس��فينة من تقاطعها. بحل��ول القرن العرين أصبحت ه��ذه الطريقة هي 

الطريقة املعيارية للمالحة الساوية.

يتهيأ املالح عى الس��فينة للوقت السحري بني عامل النهار وعامل الليل عندما 

يكون األفق والنجوم األملع مرئية. تدوم هذه الفرتة التي تدعى »الشفق البحري« 

نحو نصف س��اعة. بالتحضر لهذه الفرتة الرئيس��ة، يهيئ املالح نفس��ه بتقدير 

موقعه مس��تخدما عملية التخمني الصائب. وهو يعلم أيضا بش��كل تقريبي أي 

نجم س��يظهر يف الس��اء مبارشة بعد غروب الش��مس. ومبجرد أن تبدأ النجوم 

بالظه��ور يقيس ارتفاع نجم ما ف��وق األفق، ويلحظ زم��ن املؤقت. ثم برسعة 

يقي��س ارتفاعا آخر فوق األفق لنجم آخر، ويس��جل زمن املؤقت. وقبل رشوق 

الش��مس يعيد العملية نفس��ها مرة أخرى لكن املالح ينتظر عند الغس��ق فقط 

بثقة لتوهج كاٍف يف الساء إلضاءة األفق.
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يجب تصحي��ح ارتفاعات النجوم ألخذ االنكس��ار وزاوي��ة االنخفاض بعني 

االعتبار. ثم باستخدام جهاز إسقاط مركاتور ميكن للمالح من خالل تقدير موقع 

ما وفق عملية التخمني الصائب أن يرسم خطي املوقع لكل نجم عى الخارطة. 

إن��ه يعلم أن املوقع يف مكان ما عى طول كل خط موقع، لذا فاملوقع الحقيقي 

هو عند تقاطع الخطني. والذي يس��جله عى خارطته. ميكن أيضا حس��اب خط 

العرض وخط الطول مبارشة من خطوط املوقع.

يأخ��ذين ه��ذا إىل نهاية قص��ة التخمني الصائ��ب والعثور ع��ى املوقع من 

الش��مس والنجوم. لكن املالحة أكرث من ه��ذا بكثر. فالرياح والطقس واألمواج 

وامل��د والجزر والتيارات وحتى القوارب نفس��ها، كله��ا عوامل مهمة يف تحقيق 

رحل��ة آمنة، ويجب اعتبارها بعناي��ة لتحقيق رحلة ناجحة. وأبعد من أن تكون 

مس��ائل ثانوية للمالحة، فقد سجلت التحديات التي تقدمها الطبيعة يف العديد 

من س��جالت الرحالت، وكانت مهمة بقدر أهمية املالحة الساوية ذاتها، إن مل 

تكن أكرث أهمية. القسم الثاين من الكتاب سيعالج هذه القضايا.
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من��ذ زمن ليس بالبعي��د، كان الطقس مييل 

رشوط��ه ع��ى عملية الس��فر. يف أوائ��ل حقبة 

الس��فر يف البح��ار. رمب��ا كان عى البح��ارة أن 

ميكثوا عدة أس��ابيع يف املرفأ بانتظار ريح مالمئة 

تحمله��م إىل مقصده��م. كان��ت الق��درة عى 

توق��ع هبوب عاصفة مهارة مهمة بالنس��بة إىل 

أي مالح. اس��ُتخدمت الري��اح يف كل الثقافات 

كبوصلة. وأعطيت أس��اء بحس��ب االتجاهات 

الرئيس��ة. يف عرصنا نادرا ما يلحظ الناس دالئل 

الطق��س. ويعتمدون بدال من ذلك عى تنبؤات 

تن��ر يف الصحف أو تظهر عى اإلنرتنت أو من 

تطبيق عى هاتف خليوي.

س��مح تطوير أدوات كجهاز قياس الضغط 

وجه��از قياس الح��رارة يف القرن الس��ابع عر 

بتحدي��د أرقام تعرب عن حالة الطقس. وتطورت 

طرق للتنبؤ بذلك. حاليا تزود شبكة من األقار 

الصناعي��ة ومحطات الرصد بيان��ات إىل مناذج 

حاس��وبية للتنبؤ بحالة الطقس. لكن العمليات 

سماء حمراء يف الليل

11

 
»م��ن الواض��ح أن إغراء الس��اء 
الحمراء يف الليل كان ش��ائعا منذ 

ألفي سنة عى األقل«
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التي تدف��ع أنظمة الطقس معقدة. حتى أنها توصف ب� »العش��وائية«. ما يجعل 

التنبؤ بالطقس بأي دقة لفرتة طويلة من الزمن عملية صعبة. باملثل فالتنبؤ بالطقس 

العنيف لزمن ومسافة قصريتني ليس عملية سهلة.

قبل توافر التنبؤات بالطقس بش��كل كبري، كان املس��افرون يجربون حظهم مع 

القدر، أو كانوا يعتمدون عى قدرتهم عى قراءة اإلشارات يف الغيوم والرياح للتنبؤ 

بالطقس بأنفس��هم. كان باس��تطاعة العديد من البحارة املوسميني التنبؤ بالطقس 

بثقة. كان للس��حر الظاهر يف عبارات مثل »غدا سوف تهب العاصفة بالتأكيد« من 

مالح قديم أس��اس من إش��ارات قرئت من الرياح والس��حب. إنها مهارة ميكن ألي 

شخص أن يتعلمها من خالل املالحظة والصرب.

أس��هل تنبؤ للطقس هو االستمرارية )persistence(: الطقس غدا سيكون مثل 

الطقس اليوم. هذه الطريقة موثوقة لكن ميكن تطويرها مبالحظة تجمع الس��حب 

واتجاه الريح. يخصص جزء من هذا الفصل إىل أوليات التنبؤ بالطقس للهواة.

ميكن��ك التفكري يف الغ��الف الجوي عى أنه مؤلف من مالي��ني الحزم الصغرية من 

اله��واء. تصور أننا نأخذ حزمة صغرية من اله��واء ونضعها ضمن بالون. قد يرتفع وقد 

ينخفض أو ينتقل بواسطة الريح. ميكن رشح معظم حاالت الطقس عى األرض بحسب 

القوى املؤثرة عى هذه الحزم الصغرية. هناك ثالث قوى رئيس��ة هي: الضغط والطفو 

واالحتكاك. يظهر الشكل )117( هذه القوى وهي تعمل عى البالون. قوة الطفو ترفع 

ح��زم الهواء األخف من محيطه��ا إىل األعى. بينا تهبط الحزم األثقل من محيطها. لو 

كان الضغط أخف عى طرف حزمة هوائية من الطرف اآلخر. فس��وف تتحرك باتجاه 

الضغط األخف. الهواء الذي مير فوق سطح األرض يتعرض الحتكاك ما يجعله يبطؤ.

الشكل )117(: تأثري قوى مختلفة عىل 

حزم��ة من اله��واء. ق��وة الطفو ترفع 

الحزم األخ��ف من اله��واء لألعىل. أو 

تهبط الحزم األثقل لألسفل تحت تأثري 

الجاذبية. اختالف الضغط من منطقة 

ألخرى يدفع الحزمة معه. بينام يرسق 

االحتكاك باألرض الطاقة من الحزمة.

قوة الطفو

الضغط

االحتكاك
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ينت��ج أهم عامل مؤثر يف الغ��الف الجوي عن فرق الضغط بني منطقة وأخرى. 

يتدف��ق الهواء من منطقة ضغط مرتفع إىل منطق��ة ضغط منخفض مولدا الرياح. 

 isobar »ع��ى خرائط الطقس تس��مى خطوط الضغط املتس��اوي ب� »اآليزوب��ار

)الش��كل 118(. عندما تكون خطوط الضغط املتس��اوي قريب��ة بعضها من بعض 

فإنه��ا متثل تغريا رسيعا يف الضغط. ما يس��بب هبوب ري��اح أقوى. يدعى مقدار 

تغري الضغط عى مسافة معينة أحيانا بتدرج الضغط. عندما تكون خطوط الضغط 

املتس��اوي متباعدة يكون التدرج صغ��ريا. وتكون الرياح خفيف��ة. ميكن أن تكون 

التدرجات بني مناطق الضغط املرتفع واملنخفض كبرية جدا بحيث تولد رياحا قوية 

وعواصف عاتية.

احت��كاك الهواء الذي يتحرك ف��وق األرض قوة مهمة أيضا. م��ع هبوب الرياح 

فوق سطح ما. يضيع الكثري من الطاقة يف إزاحة األجسام مثل حفيف أوراق الشجر 

أو األمواج املتش��كلة عى س��طح املحي��ط. رمبا توّلد عاصفة ف��وق املحيط بعوائق 

الش��كل )118(: خطوط الضغط املتساوي تدعى »آيزوبار«. تتدفق الرياح من مناطق الضغط 

املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض. عندما تكون خطوط الضغط املتس��اوي قريبة بعضها من 

بعض. تكون الرياح أشد.

رياح خفيفة
رياح قوية

تدرج عميق

تدرج ضحل
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قليلة رياحا برسعة ثالثني ميال يف الس��اعة. لكن بعد عدة أميال عى اليابس��ة بعد 

عبورها العديد من العوائق تنخفض رسعتها إىل عرة أميال يف الساعة. عندما تصل 

العواصف إىل اليابسة. تضيع معظم قوتها التدمريية خالل مائة ميل من االنتقال برا. 

باملث��ل ونتيجة لالحتكاك. ميكن لرسعة الرياح بالقرب من األرض أن تكون منخفضة 

جدا. لكنها تزداد مع االرتفاع. رسعة الرياح األعى عى ارتفاعات أعى مس��ؤولة عن 

الشكل املميز للعديد من تشكيالت السحب.

ترتب��ط ق��وة طفو الهواء مبارشة بكثافته. وهي مق��دار ما يتجمع منه يف حجم 

معني. عندما يس��خن الهواء تتح��رك الجزيئات برسعة أكرب. وتتم��دد حزمة الهواء. 

الهواء البارد أكثف من الهواء الس��اخن. لذا تصعد حزمة الهواء الساخن إىل األعى. 

وهو مبدأ يس��تخدم يف إط��الق البالونات. يهب��ط ضغط الهواء برسع��ة مع زيادة 

االرتفاع. وزن عمود الهواء فوقك هو الذي يسبب الضغط. وهو يبلغ 15 رطال عى 

اإلنش املربع عند سطح البحر. مع تحركك إىل األعى. يصبح وزن عمود الهواء فوقك 

أخف. وينخفض الضغط.

ضغط الهواء عى س��طح األرض ثابت تقريبا. االختالفات البس��يطة يف الضغط 

بح��دود جزء من ع��رة آالف جزء تدفع الرياح عى س��طح األرض. يجري الحفاظ 

عى الضغط الثابت عن طريق متدد أعمدة الهواء التي تصل إىل الس��اء وتقّلصها. 

عى الرغم من أن الضغط قد يبقى نفس��ه تقريبا خالل الصيف والش��تاء. فإن هذا 

»التنف��س« للغالف الجوي األريض مع الفصول يخلق وضع��ا يكون فيه الهواء عند 

مستوى البحر أكثف يف الشتاء منه يف الصيف.

االنخفاض يف الضغط مع االرتفاع أكرب بكثري من التغريات عى سطح األرض. عند 

قمة جبل إفرست، عى ارتفاع 8848 مرتا، فإن ضغط الهواء مبقدار ثلث الضغط عند 

س��طح البحر. يخلق االنخفاض الرسيع يف الضغط مع زيادة االرتفاع نوعا من نظام 

تربيد يربّد الغالف الجوي كلا ارتفعنا إىل اعى. عندما ترتفع حزمة من الهواء، فإنها 

تتمدد بالنسبة إىل محيطها، باذلة عمال. ونتيجة لذلك فهي تفقد طاقة وتربد. يخلق 

التربيد املستمر للهواء الصاعد انخفاضا يف درجة الحرارة مبقدار 4 درجات فهرنهايت 

لكل 1000 قدم من الزيادة يف االرتفاع )أو 6.5 درجة مئوية لكل كيلومرت، الش��كل 

119(. يف يوم صيفي حار، أتطلع إىل الس��اء فوق أعايل السحب الرعدية املتموجة 
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وأتص��ور أن درجات الح��رارة ال بد أن تكون تحت الصفر هن��اك، كأن قما جبلية 

متجمدة ترتفع فوق الس��هول املحرتق��ة. املناطق األخفض من الغالف الجوي حيث 

.)troposphere( يحدث هذا التربيد للهواء تدعى الغالف الجوي األريض

يلع��ب املاء دورا ضخا يف الطقس واملناخ. ال ميك��ن املبالغة يف تقدير أهميته 

عندم��ا تفكر أن عنف األعاصري والفيضان��ات والعواصف والرياح والظواهر األخرى 

يتعل��ق مبارشة بخصائ��ص املاء. تدع��ى قدرته ع��ى االحتفاظ بالحرارة »الس��عة 

الحراري��ة« )Heat Capacity(. تبقى املحيطات والبحريات وبرك املياه أكرث دفئا يف 

الخري��ف عندما يربد الهواء حولها. وتكون أبرد بكث��ري يف الربيع عندما يزداد الهواء 

املحيط بها س��خونة. يتطلب األمر كمية أكرب من الحرارة لتس��خني املاء من الهواء. 

عى عكس املاء، ميتلك الهواء سعة حرارية منخفضة نسبيا. يخلق الفرق بني السعة 

الحرارية للاء والهواء اختالف��ات ضخمة بني البيئات البحرية والييئات الربية. عى 

س��بيل املثال، تتلقى مدينة سيتكا، عى خليج أالس��كا ريحا رطبة من الغرب تعّدل 

م��ن تغريات درجات الح��رارة فيها. درج��ات الحرارة األدىن يف س��يتكا هي بحدود 

م(
)ك

ع 
فا

ارت

الشكل )119(: منوذج لتدرج الحرارة مع االرتفاع.

حرارة )درجة سيليزية(

منوذج عمودي لدرجة الحرارة عند دائرة عرض 30 درجة
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الثالثينيات درجة فهرنهايت يف ديس��مرب ودرجة الحرارة األعى يف يوليو هي بحدود 

الس��تينيات درجة فهرنهايت – ويكون متوس��ط التغري يف درجة الحرارة مبقدار 30 

درج��ة فهرنهايت )17 درجة مئوية(. يف املقابل، تق��ع ادمنتون يف البريتا يف منطقة 

برية، ويكون متوسط درجات الحرارة األدىن – 2 درجة فهرنهايت يف يناير ومتوسط 

درجات الحرارة األعى 73 درجة فهرنهايت يف يوليو، وهو اختالف مبعدل 75 درجة 

فهرنهايت )42 درجة مئوية(.

 thermal( »الخاصي��ة التالي��ة يف األهمي��ة لل��اء ه��ي »الناقلي��ة الحراري��ة

conductivity(، وه��ي القدرة عى نقل الح��رارة أو الربودة من مكان آلخر. الهواء 

الرطب فّعال يف نقل الحرارة أو الربودة من مكان إىل آخر. غالبا يف ايام صيفية الهبة 

يش��تيك الناس بالقول: »ليست الحرارة بل الرطوبة«، ميكن لنسيم قوي يف مطر بارد 

أن يس��حب الطاقة من جلد الجوالني برسعة مس��ببا انخفاض درجة حرارة الجسم 

.)hypothermia(

الخاصي��ة الثالثة للاء والتي رمبا كانت أكرثها أهمية بالنس��بة إىل الطقس هي 

»الح��رارة الكامن��ة« )latent heat(، وهي كمية الحرارة الالزم��ة لتحويل املاء من 

س��ائل إىل بخار. يف العملية العكس��ية عندما يشكل املاء قطرات فإنه يطلق حرارة. 

ل��و تكاثف بخار امل��اء يف عمود صاعد م��ن الهواء، فإنه يطلق ح��رارة ويرّسع من 

عملي��ة الصعود. هذه العملية مس��ؤولة عن النمو املتفج��ر للعواصف املطرية يف 

األيام الحارة.

نسائم البحر
تتعلق أمناط الرياح اليومية عى ش��اطئ البحر بالس��عة الحرارية للاء. تسخن 

اليابسة برسعة أكرب من املحيط خالل النهار، وتفقد الحرارة برسعة أكرب خالل الليل. 

تبقى درجة حرارة املاء ثابتة نس��بيا، بينا تظهر درجة حرارة الهواء فوق اليابس��ة 

اختالفا أكرب بني الليل والنهار. خالل النهار )الش��كل 120( يس��خن الهواء فوق الرب 

برسعة أكرب من الهواء فوق البحر ويش��كل عمودا صاعدا من الهواء الساخن. تخلق 

مغ��ادرة اله��واء الصاعد فراغا جزئيا يس��حب الهواء البارد من ف��وق املحيط ليحل 

محله. يهب الهواء الس��اخن يف أعى العمود باتجاه البحر. وما إن يصبح فوق املياه 
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الب��اردة حتى يربد ويصبح أكث��ف ويهبط باتجاه املحيط. خ��الل النهار فإن تدوير 

الهواء الناجم من املاء نحو اليابسة عى طول السطح يدعى نسيم البحر.

أثن��اء الليل ينعكس هذا امليل )الش��كل 121(. تبقى درجة حرارة املحيط ثابتة 

إىل حد بعيد. لكن اليابس��ة تربد برسعة. يصبح الهواء فوق املحيط اآلن أكرث حرارة، 

ويرتفع لألعى. مع مغادرته لس��طح املحيط، تس��حب مغادرته الهواء من اليابسة. 

يس��حب اله��واء الصاعد من املحيط إىل اليابس��ة عند ارتفاع ع��ال، ثم يربد ويهبط 

لألس��فل. ينجرف الهواء البارد من الداخل ويهب فوق الس��طح ويعود إىل املحيط. 

يدعى الهواء البارد الهابط من الجبال داخل جزيرة استوائية عادة ب� »نسيم الرب« أو 

»ريح الرب«. هذه املصطلحات ضاربة يف القدم، وقد وجدت يف فرتة اإلبحار الراعي 

عندما كان نس��يم الرب يساعد السفينة عى مغادرة الجزيرة. عى جزر مثل جامايكا 

وكوبا، تعطي نس��ائم الرب راحة كبرية أثناء الليل عندما يس��مح الهواء البارد الهابط 

من التالل بنوم هانئ.

الشكل )120(: تنشأ نسائم البحر من صعود الهواء الساخن عىل اليابسة خالل النهار ثم هبوطه 

نحو البحر.

نسيم الرب

مرتفع

مرتفع منخفض

منخفض

بارد ساخن
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تنتقل الح��رارة بثالث عمليات يف الغالف الجوي: التوصيل والحمل واإلش��عاع. 

يحدث التوصيل )conduction( عندما يتالمس جسان أحدها مع اآلخر. يحدث 

اإلشعاع )radiation(، وهو انتقال للحرارة، عندما تسافر األشعة الكهرومغناطيسية، 

عادة األشعة تحت الحمراء، من مكان إىل آخر حاملة معها الطاقة. عندما ينتقل الهواء 

 .)convection( »م��ن مكان إىل آخر يحمل معه الح��رارة يف عملية تدعى »الحمل

الحم��ل هو أكرث ط��رق انتقال الحرارة من مكان إىل آخ��ر يف الغالف الجوي كفاءة. 

منوذج نسيم اليابسة - البحر لدوران الهواء عند السطح الفاصل بني البحر واليابسة 

مثال عى خلية حمل )convection cell(. تنشأ خاليا الحمل الحراري عندما يسبب 

دوران الهواء نق��ال بطريقة الحزام الناقل للحرارة من منطقة إىل أخرى تقوم بخلق 

خالي��ا حم��ل حراري يف مطبخك يف ق��در من املاء الغايل. لو وضع��ت بازالء يف املاء 

الغايل، ميكنك أن تستخدمها كمؤرشات عى غليان املاء. عند حرارة منخفضة. ميكن 

لخالي��ا الحمل الحراري أن تنش��أ، حيث تغيل البازالء عن��د جدار القدر، وتغوص يف 

الشكل )121(: ينشأ نسيم الرب من صعود الهواء الدافئ

 فوق املاء خالل الليل ثم هبوطه عىل اليابسة.

ساخن بارد

منخفض

منخفض

مرتفع

مرتفع

نسيم البحر
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منتصفه، حيث تنقل عرب السطح. لو زدت الحرارة تحت القدر، فرمبا ترى عددا من 

خاليا الحمل الحراري تتش��كل مع غليان املاء بش��كل أقوى. يوضح الش��كل )122( 

تش��كل خاليا الحمل يف الس��ائل. الحركة الدائرية كفؤة يف نقل الحرارة من مصدر 

الح��رارة إىل مناطق أبرد. ميكنك أن ترى أن الس��ائل يف خاليا الحمل املجاورة يرتفع 

ويهبط يف االتجاه نفس��ه للخلية املجاورة ل��ه، بحيث يكون هناك تبادل يف الدوران 

بني الخاليا املتجاورة.

أمناط الطقس العاملي
تخل��ق خاليا الحمل عى مس��توى الكرة األرضية أمناط الطقس الرئيس��ة التي 

نراها. يف كل من نصفي الكرة األرضية توجد ثالث خاليا حمل متتد من خط االستواء 

حتى القطبني )الش��كل 123(. تدع��ى الخلية األقوى من الخاليا الثالث خلية هيديل 

)Hadley(. تنق��ل هذه الخلية الهواء من خط االس��تواء إىل خطي عرض 30 درجة 

ش��اال وجنوبا. حي��ث تصبح باردة مبا يكف��ي لتهبط إىل الس��طح، وتعود إىل خط 

االس��تواء. أخذت هذه الخاليا اس��مها من جورج هيديل، وه��و عامل أرصاد إنجليزي 

وَصف ألول مرة أمناط الرياح يف القرن الثامن عر.

الشكل )122(: تنشأ خاليا الحمل عندما يسخن غاز أو سائل. 

يعتمد عدد الخاليا جزئيا عىل كمية الحرارة الداخلة.

يفقد السائل الحرارة عرب السطح ويربد

الحرارة الداخلة

خاليا الحمل
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تحتوي املنطقة قرب خط االستواء حيث يصعد الهواء الساخن إىل الخلية القليل 

من الري��اح، وتدعى من قبل البّح��ارة باملنطقة الراك��دة )doldrum(. هنا تلتقي 

كتل الهواء من ش��ال خط االس��تواء وجنوبه وتصعد عمودي��ا لألعى. يدعو علاء 

املناخ ه��ذه املنطقة مبنطقة التالق��ي ضمن املداري��ن )ITCZ(. يف منطقة الركود 

هذه هناك حزمة ثابتة تقريبا من العواصف الرعدية تنش��أ من السقوط العمودي 

للهواء املغلف لخط االس��تواء. يف كتابه »اإلبحار وحيدا حول العامل« كتب جوش��وا 

سلوكم عن مصادفته ملنطقة الركود هذه)1(: »يف اليوم السادس عر دخلت سفينة 

س��ربي هذه املنطقة الكئيبة، لتعارك العواصف ولتعاين فرتات من الهدوء املتقطع، 

ألن هذه هي حالة العنارص بني الرياح التجارية الشالية الرقية والرياح التجارية 

الجنوبية الرقية، حيث توس��ع كل منها، وها تتصارعان بالتناوب عى السيطرة، 

قوتها بالدوران يف كل االتجاهات«.

 horse( تدعى املنطقة حول خط الع��رض 30 شم���اال بخط����وط ع�رض الحصان

latitude(، حيث يهبط الهواء الجاف من خلية هيديل ليش��كل خلية الحمل املجاورة 

الش��كل )123(: ثالث خاليا حمل منفصلة تنشأ بني خط االستواء والقطبني. يخلق الهواء الراجع 

عىل امتداد سطح األرض الرياح السائدة.

خلية القطب

خلية فرييل

خلية هيديل

القطب الجنويب

القطب الشاميل
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الت��ي تدعى خلية فرييل. يس��ود هذه املنطقة أيضا الهدوء غالب��ا، وترتبط بالصحارى 

كالصح��راء الكربى وصحراء موجايف وش��به الجزيرة العربية يف نصف الكرة الش��ايل. 

املنطق��ة املقابل��ة لها يف نص��ف الكرة الجنويب تتعل��ق بصحراء كااله��اري والصحراء 

األس��رتالية. بحس��ب دليل أكس��فورد للس��فن والبحر، فإن مصطل��ح »خطوط عرض 

الحصان« رمبا أىت من عمليات اإلبحار بالسفن من إنجلرتا جنوبا. كان البحارة يقبضون 

جزءا من أجورهم قبل بداية الرحلة. يف ذلك الوقت كانوا ينفقون هذه األجور املقدمة 

لهم س��لفا يف الحانات ودور البغاء قبل اإلبحار، ما جعلهم مدينني. يف البحر يبدأون 

بدف��ع ديونهم ببطء، وقبل أن يصلوا إىل نقطة تس��ديد الدي��ن متاما يبدأون بتجميع 

املال. ولالحتفال بهذه اللحظة يجلب البحارة متثاال لحصان ميت، ويش��بعونه رضبا يف 

احتفال، ثم يلقونه من عى منت السفينة. يجري الوصول إىل نقطة التعادل هذه عادة 

عند خط عرض 30 شاال. ومن هنا جاءت تسمية خط العرض هذا بالحصان)2(.

خلي��ة فرييل، من ولي��ام فرييل الذي اقرتح وجودها يف منتصف القرن التاس��ع 

عر، تنقل الهواء عى سطح األرض شاال يف نصف الكرة الشايل، وجنوبا يف نصف 

الكرة الجنويب، حتى يصل إىل خط عرض 60 شاال وجنوبا حيث يلتقي هناك بخلية 

القطب. تنقل خلية القطب الهواء من القطبني مرورا عى س��طح األرض نحو خلية 

فرييل. مع ارتفاع الهواء عند تالقي خلية فرييل مع خلية القطب، تنشأ منطقة تدعى 

منطقة املنخف��ض تحت القطب. يرتبط هذا الحزام م��ن الضغط الجوي املنخفض 

بأنظمة من العواصف الشديدة يف شال املحيط الهادئ حول جزر اليوتيان، وشال 

املحيط األطليس حول آيسالندا.

تأثري كوريوليس ومناذج الطقس العاملية
تنش��أ الرياح الس��ائدة من مس��ار الهواء من خاليا الحمل العاملية عى س��طح 

األرض. م��ن خطوط عرض الحصان حتى خط االس��تواء، تتدفق الرياح الس��طحية 

السائدة نحو خط االستواء، وبعد خط عرض الحصان تتدفق الرياح شاال يف نصف 

الكرة الش��ايل. هناك عامل إضايف يح��دد أمناط الرياح الس��ائدة: تأثري كوريوليس 

)Coriolis effect( الذي يحرف الرياح يف نصفي الكرة. ُس��مي هذا التأثري نسبة إىل 

العامل الفرنيس غاسبارد غوستاف كوريوليس الذي كتب عنه يف العام 1835.
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يوضح الش��كل )124( أساس��يات تأثري كوريوليس بالنس��بة إىل شخصني يركبان 

عى أرجوحة دوارة. يلقي أحدها الكرة إىل صديقه مبارشة. تس��افر الكرة مبس��ار 

مستقيم، لكن مبا أن األرجوحة تدور، فقد تحرك صديقه من موقعه يف الوقت الذي 

يفرتض أن تصل الكرة إليه. من وجهة نظر مراقب من فوق، فقد انتقلت الكرة بخط 

مس��تقيم، لكن بالنس��بة إىل املراقبني عى األرجوحة، تبدو الكرة وقد انحرفت بقوة 

جديدة وغامضة.

دوران األرض يجعله��ا مثل األرجوحة ال��دوارة. االختالف الرئيس عن األرجوحة 

ه��و أن األرض كروي��ة. ولذا فإن رسع��ة الدوران عند خط االس��تواء أكرب من رسعة 

الدوران قرب القطبني. س��تتحرك حزمة هواء متجهة ش��اال من خط االستواء أرسع 

م��ن اله��واء املحيط بها مع ارتفاعها يف الجو، وتنح��رف رشقا. باملثل، فإن حزمة من 

الهواء املتجهة جنوبا نحو خط االس��تواء س��تتحرك ببطء أكرث من الهواء املحيط بها 

عن��د خطوط عرض أدىن وتنحرف غربا. بصورة عامة تنحرف حزم الهواء التي تنتقل 

مس��افات بعيدة نحو اليمني يف نصف الكرة الش��ايل ونحو اليس��ار يف نصف الكرة 

الجنويب )الشكل 125(.

الشكل )124( تأثري كوريوليس. عندما ترمى كرة عرب أرجوحة دوارة، فإنها تنتقل بخط مستقيم. 

لك��ن من وجهة نظ��ر مراقبني يلعبون لعبة التقاط الكرة يف األرجوح��ة الدوارة تبدو الكرة وقد 

انحرفت بقوة غامضة. 

تصل الكرة

إىل الطرف البعيد

كرة مرمية
مراقب عىل أرجوحة دوارة

مراقب من األعىل
كرة مرمية

تصل الكرة

 إىل الطرف البعيد
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يخلق مزيج من تأثري كوريوليس وخاليا الحمل العاملية رياحا سائدة عى األرض 

)الش��كل 126(. تتولد الرياح الس��ائدة من الرياح السطحية لخاليا الحمل العاملية. 

بالنس��بة إىل خاليا هيديل ف��إن الهواء العائد من خطوط ع��رض الحصان نحو خط 

االستواء تحرف من الرق إىل الغرب، خالقة رياحا تجارية تهب من الشال الرقي 

إىل الجنوب الغريب يف نصف الكرة الش��ايل. تجري الرياح التجارية يف نصف الكرة 

الجنويب من الجنوب الرقي إىل الشال الغريب. تلتقي األشكال الشالية والجنوبية 

من الرياح التجارية عند منطقة الركود. 

الش��كل )125( تأثري كوريولي��س يف الكرة األرضية. يحرف الهواء املبتعد عن خط االس��تواء إىل 

الرشق. ويحرف الهواء املتجه صوب خط االستواء إىل الغرب. 

)الش��كل 126( مناذج الرياح الس��ائدة عىل األرض. تخلق خلية هي��ديل رياحا تجارية تهب من 

الرشق، وتخلق خلية فرييل رياحا تجارية تهب من الغرب عند خطوط العرض الوسطى.

رياح رشقية قطبية
جبهة قطبية

خطوط عرض الخيل

رياح غربية

رياح سائدة

حزام الركود االستوايئ

)نطاق التقارب

بني املدارين(



82

الفن الضائع

ميتد الهواء السطحي يف خلية فرييل من 30 درجة إىل 60 درجة شاال، وينحرف 

 .)westerlies( رشقا تحت تأثري كوريليوس خالقا رياحا سائدة ُتدعى الرياح الغربية

تس��مى الرياح عادة بحسب منش��ئها، لذا فالغربية عبارة عن ريح تهب من الغرب 

إىل الرق. أخريا هناك رياح رشقية )easterlies( عند القطب. والتي تنشأ مع حرف 

الرياح السطحية يف خلية القطب من الرق إىل الغرب.

كانت الرياح الس��ائدة والغربية منها مهمة يف تاريخ أوروبا وأمريكا الشالية. يف 

رحلة كولومبوس األوىل إىل األمريكتني أبحر جنوبا من إسبانيا إىل جزر الكناري، حيث 

التقط الرياح السائدة لحمله غربا إىل البحر الكاريبي. يف رحلة العودة أبحر شاال إىل 

خط عرض جزر اآلزور، حيث استخدم الرياح الغربية للعودة إىل أوروبا. باملثل أبحرت 

الس��فن م��ن أوروبا إىل أفريقيا الغربي��ة لتحمل العبيد، ثم أبحرت غربا مس��تخدمة 

الرياح التجارية الس��ائدة ع��ى البحر الكاريبي وأمريكا الش��الية حيث بيع العبيد. 

بعد التقاط البضائع من العامل الجديد، مثل مروب الروم والس��كر، عادت الس��فن 

إىل أوروبا مستخدمة الرياح الغربية. هذا املسار عرف كثريا باسم املثلث التجاري.

املونسون
املونس��ون Monsoon عب��ارة عن حادث��ة مناخية فصلية تؤثر يف ش��به القارة 

الهندية، وميكن تش��بيهها بنس��يم البحر لكن مبقياس ضخم. عادة ما تهيمن الرياح 

التجارية التي تهب من الش��ال الرق��ي إىل الجنوب الغريب عى أمناط الطقس يف 

بحر العرب بني الهند وش��به الجزيرة العربية. مع اقرتاب الصيف، تس��خن الشمس 

ش��به القارة الهندية. يسبب هذا التس��خني ارتفاع الهواء وسحب الرطوبة من بحر 

الع��رب. ومع صعود هذا الهواء فإن��ه يتكاثف ويخلق فصال ممطرا طويال ميتد فرتة 

طويلة من فصل الصيف، وميكنه أن يسبب الفيضانات الكبرية.

ميكن للمالحني أن يس��تخدموا رياح املونس��ون ملصلحته��م يف توقيت رحلتهم 

بني ش��به الجزيرة العربية والهند لالس��تفادة من الرياح الس��ائدة يف كال االتجاهني. 

رمبا حَفزت مش��كلة اإلبحار ضد الرياح التجارية من شبه الجزيرة العربية إىل الهند 

تطوي��ر نوع من األرشعة يدعى بال��راع الالتيني )املثلثي( lateen س��مح للبحارة 

باإلبحار جزئيا ضد الريح.
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رسعة الرياح
تش��ري رسعة الرياح إىل تغري الطقس، وهي عامل مهم يف اتخاذ قرارات الس��فر. 

نعتم��د عموما عى التنب��ؤات لتعطينا فكرة ما عن رسعة الري��اح، لكن هناك غالبا 

دالئ��ل من ميالن األش��جار، أو ترصف األمواج يف عرض البحر. يف العام 1805 أنش��أ 

السري فرانسيس بيوفورت من ضباط البحرية الربيطانية مقياسا لقياس رسعة الرياح 

ملس��اعدة املالحني. ُدعي مقياس��ه مبقياس بوفورت، ومازال ش��ائعا إىل اآلن. تصنف 

رسعات الرياح بحس��ب »القوى«. بالنظر إىل حالة البحر، أو طريقة اهتزاز األشجار 

عى اليابس��ة، ميكن للمالح أن يجري تقديرا جيدا لرسعة الرياح، وأن يعدل خططه 

طبقا لهذا التأثري يف القارب. الجدول 2 هو مقياس بوفورت عى البحر واليابسة.

تأثير عقدة شدة قوة

دخان يصعد عموديا 0 هادئ - 01
هواء خفيف - 13 دخان ينجرف ببطء 1

ريح يحس بها بالوجه، حفيف أوراق الشجر نسيم حفيف - 46 2
نسيم لطيف - 710  غصن يتحرك، رفرفة علم خفيف 3

نسيم معتدل - 1116 تطاير الغبار واألوراق، أغضان صغيرة تتحرك 4
متوجات على مياه على اليابسة، حترك شجرة صغيرة نسيم طازج - 1721 5

نسيم قوي - 2227 ميل أغصان كبيرة، انقالب املظالت 6
ريح معتدلة - 2833 ميل الشجرة بكاملها، من الصعب املشي بعكس اجتاه الريح 7

أغصان تنقطع من الشجرة، املشي صعب جدا ريح منعش - 3440 8
تتكسر فروع األشجار ريح قوية - 4147 9

تقتلع األشجار ريح كاملة - 4855 10
أضرار على مدى واسع عاصفة - 5663 11

أكبر من 64 دمار عاصفة شديدة 12

تأثير عقدة شدة قوة
0 هادئ - 01 البحر كاملرآة

هواء خفيف - 13 جتعدات من دون رغوة 1
متوجات صغيرة، قمم ال تتحطم نسيم حفيف - 46 2
نسيم لطيف - 710 متوجات كبيرة، بعضها يتحطم 3
نسيم معتدل - 1116 أمواج صغيرة، تتحطم غالبا 4

أمواج متوسطة، كثير منها يتحطم نسيم طازح - 1721 5
أمواج عالية، رذاذ من األعلى نسيم قوي - 2227 6
ريح معتدلة - 2833 البحر يتكوم، تظهر شرائط 7

ريح منعش - 3440 أمواج كبيرة، شرائط كبيرة باجتاه الريح 8
ريح قوية - 4147 أمواج عالية تبدأ بالتحطم 9

ريح كاملة - 4855 أمواج عالية جدا، بقمم طويلة، يأخذ البحر لونا أبيض 10
عاصفة - 5663 أمواج عالية جدا، تنخفض الرؤية، بقع كبيرة من الزبد األبيض 11

أكبر من 64 البحر مملوء بالزبد والرذاذ، تنخفض الرؤية بشدة عاصفة شديدة 12

)الجدول 2( مقياس بيفورت للرياح عىل اليابسة )أعىل( وعىل املاء )أسفل(. 

رسعة الرياح مقيسة بالعقدة؛ 1 عقدة = 1.15 ميل / ساعة.
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الكتل والجبهات الهوائية

ع��ى الرغم من أن س��طح الكرة األرضية مغط��ى إىل ثالثة أرباع��ه باملاء، فإن 

الكتل الربية القارية تؤدي دورا مها يف أمناط الطقس، خصوصا يف املنطقة املعتدلة 

الش��الية )بني خطي عرض 30 و60(، حيث تأيت الجبهات الهوائية من حني إىل آخر 

عى رياح غربية. مييل الهواء القاري ليكون جافا، ويتعرض للتس��خني بالشمس أكرث 

من الهواء البحري يف الصيف، ويربد برسعة أكرب يف الشتاء. يف املقابل فإن االستطاعة 

الحراري��ة للاء كبرية، وتخفف من تقلبات درج��ات الحرارة بني الفصول. ليس من 

املستغرب أن يكون الهواء فوق املحيط أكرث رطوبة من الهواء فوق القارات. تعتمد 

ق��درة الهواء عى حمل الرطوبة عى درجة حرارته أيضا: كلا ارتفعت درجة حرارة 

الهواء أصبح أكرث رطوبة. نتيجة لذلك يكون الهواء يف الصيف رطبا عادة، بينا ميكن 

أن يكون الهواء يف الشتاء جافا.

تختلف الكتل الهوائية بش��دة عرب قارة أمريكا الشالية. تتأثر املناطق الجنوبية 

الرقية من أمريكا الشالية بقوة بالهواء املداري الرطب املقبل من خليج املكسيك. 

كلا س��افر املرء أبعد ش��اال كان دور الهواء القاري الجاف أكرث أهمية. إضافة إىل 

الهواء البحري املداري، هناك هواء بارد بحري يأيت من شال املحيط الهادئ وشال 

املحي��ط األطليس. يع��َدل دفق الهواء البحري درجات الحرارة عى طول الس��واحل 

الغربي��ة والرقية ألمريكا الش��الية. يظهر الش��كل )127( توزع الكت��ل الهوائية 

املختلفة التي تؤثر يف أمريكا الشالية.
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هناك منطقة خطرة خصوصا يف فصل الربيع يف وس��ط الواليات املتحدة تدعى 

»مم��ر الزوابع« )tornedo Alley(: وهي الح��دود بني الهواء القاري الجاف البارد، 

والهواء البحري الدافئ اآليت من خليج املكسيك. عندما يبدأ الهواء الساخن والرطب 

اآليت من خليج املكس��يك بالتحرك شاال يف الربيع، يحدث اصطدامه بالهواء القاري 

البارد عواصف شديدة. يدعى هذا الحد الفاصل بني كتل الهواء البحرية والقارية يف 

الواليات املتحدة غالبا بالخط الجاف.

يحدث منط ماثل للكتل الهوائية يف القارة األوروبية، وكا يف أمريكا الش��الية 

فإن لش��كل الس��احل تأثريا كبريا يف أمناط املناخ. املناطق القريبة من البحر األبيض 

املتوس��ط دافئة ورطبة. بينا يكون الهواء يف مناطق أبعد عى اليابسة أجف وأكرث 

عرضة لالختالفات الفصلية كا يف أوكرانيا. ميكن للرياح الغربية من ش��ال األطليس 

أن تجلب قدرا كبريا من الهواء البحري البارد، وَيْلَعُب َتغْلُغُلُه يف بحر البلطيق رشقا 

إىل روسيا دورا مها.

الشكل )127(: الكتل الهوائية املؤثرة يف أمريكا الشاملية

لطيف، رطب

دافئرطب
حار
جاف

قاري مداري

مداري بحري

رطب، دافئ

قطبي بحري

قاري قطب شاميل
شديد الربودة

قاري قطبي

جاف

بارد

مداري بحري

قطبي بحري

رطب، لطيف
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تنعكس االنزياحات يف الكتل الهوائية غالبا يف حركة تيارات نفاثة. تتدفق هذه 

التيارات عادة من الغرب إىل الرق. اكتش��ف أبعد تيار إىل الشال عندما سمحت 

مقصورات الطائرات املضغوطة بالطريان فوق خمسة وعرين ألف قدم يف الطبقات 

العلي��ا من الغالف الجوي ألول مرة. عند هذه االرتفاعات وجد أن الطائرات النفاثة 

تطري أحيانا أرسع مبائة ميل يف الساعة من املعتاد عندما تطري رشقا، وأبطأ مبائة ميل 

يف الس��اعة عندما تطري غربا. هناك تياران نفاث��ان يف كل من نصفي الكرة األرضية 

يتعلقان تقريبا باالنتقال بني مناطق الدوران )الشكل 128(. يدعى التيار النفاث بني 

الخالي��ا القطبية وخاليا فرييل بالتيار القطب��ي. يدعى التيار النفاث بني خاليا فرييل 

وخاليا هي��ديل بالتيار تحت املداري. يتعرج تيار القط��ب النفاث من حني إىل آخر 

مولدا استطاالت من الهواء البارد تغطس جنوبا، ومن الهواء الدافئ تتغلغل شاال.

مب��ا أن الهواء البارد يف املتوس��ط أكث��ف من الهواء الداف��ئ، تخلق االمتدادات 

الشالية من الكتل الربية القارية أنظمة ضغط مرتفع، ويخلق الهواء البحري األدفأ 

أنظم��ة ضغط منخف��ض. يف املناطق املناخي��ة املعتدلة التي تس��يطر عليها الرياح 

الغربية، تتطور الجبهات عند الحدود املتجهة رشقا بني الهواء البارد والساخن.

هناك نظامان جبهويان متايزان عند خطوط العرض املتوس��طة: جبهات دافئة 

وجبهات باردة. تس��مى الجبهات وفق كتلة اله��واء الداخلة والتي تحل محل كتلة 

قطبي

تحت مداري

تحت مداري

قطبي

)الشكل 128( تيارات نفاثة قطبية وتحت مدارية. يرتبط االنعراج يف التيارين بجبهات الطقس.
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اله��واء املوجودة مس��بقا. عى س��بيل املثال، لو كنت يف منطقة م��ن الهواء القاري 

الب��ارد، وكان هناك هواء مداري رطب ودافئ يقرتب، تدعى الحدود بينها بالجبهة 

الهوائي��ة الدافئة. من جهة أخ��رى، يدعى الهواء البارد املقتح��م لهواء رطب دافئ 

بالجبهة الباردة. متتلك الجبهات الباردة والدافئة خصائص مميزة من دالئل الطقس 

مع اقرتابها، وميكن التنبؤ بها ببعض الدقة عن طريق املالحظة.

من الجدير باملالحظة أن الرياح عند مستوى سطح األرض ليست بالرضورة مثل 

الري��اح التي تهب عى ارتفاعات عالية، وتحرك الجبهات الهوائية. تربط الرياح عى 

ارتفاعات عالية عادة بتغري الطقس بش��كل عام وميكن معرفتها مبالحظة تش��كالت 

الغيوم عى ارتفاعات عالية. هذه الرياح عى مس��تويات عالية والتي تدعى، رياحا 

محركة، مفيدة يف تحديد منحى تحرك نظام الطقس. من جهة أخرى ميكن أن تكون 

الرياح الس��طحية ناتجة عن قوى محلية. عى سبيل املثال ميكن للعواصف الرعدية 

التي تتحرك من الغرب أن تسحب الهواء من الرق، لذا ميكن أن يخدع املرء بريح 

تهب باتجاه عاصفة مطرية.

الجبهات الدافئة
الجبه��ات الدافئة هي انتقال من هواء بارد ج��اف إىل هواء رطب دافئ. تكون 

ه��ذه الجبهات يف العادة بطيئة الحركة، ورمبا تس��تغرق دالئل الجبهة املقرتبة أربعا 

وعرين ساعة أو أكرث لتتطور. ميكن لهذه الجبهة أن تتسبب يف هطول األمطار مع 

رياح خفيفة، وغطاء من الغيوم فرتات طويلة. ال تكاد تعرب هذه الجبهة، حتى يصبح 

الطقس غري مستقر مع تطور عواصف رعدية يف فرتة ما بعد الظهر يف فصل الصيف.

ألن الهواء الس��اخن أق��ل كثافة من اله��واء األبرد الذي تحل محل��ه، لذا فهي 

تندفع نحو األعى، وميكن رؤية تشكل الغيوم ألول مرة عى ارتفاعات عالية. تكون 

حدود الجبهات الناجمة عن ذلك عى ش��كل وتد )الش��كل 129(. نتيجة محتواها 

من الرطوبة، يربد الهواء الساخن، ويتكاثف مع دفعه إىل األعى. تأيت الدالئل األوىل 

عى الجبهة عى ش��كل غيوم من بلورات ثلجية، ثم غيوم من قطرات املاء. العالمة 

املميزة لجبهة دافئة مقرتبة هي سلس��لة من الغيوم تبدأ يف طبقات الجو العليا، ثم 

تنخفض تدريجيا حتى تصبح عند أخفض مستوى لها وتهطل األمطار.
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تيار الذيل لطائرة نفاثة
تي��ارات الذيل لطائرة نفاث��ة )jet Contrails( هي الدالئ��ل األوىل عى وجود جبهة 

دافئ��ة )الش��كل 130(. تأيت هذه التيارات من الرطوبة يف الغ��ازات الناجمة عن محركات 

طائرة تطري عى ارتفاعات عالية. لو كان الجو جافا نسبيا فستختفي هذه التيارات برسعة 

مع امتصاص الهواء املحيط لبخار املاء. أما إذا كانت طبقات الجو العليا مشبعة ببخار املاء 

فستبقى لفرتة أطول، ورمبا تتمدد أكرث حيث تعمل كبذور لتشكل قدرا أكرب من الغيوم.

الش��كل )129( خصائص جبهة دافئة مقرتبة. تظهر سلس��لة الغيوم الهابطة عىل ش��كل وتد من 

جبهة دافئة تتجاوز الهواء البارد األكثف املوجود أمامها. 

الشكل )130(: ميكن أن 

يك��ون تيار ذي��ل طائرة 

نفاثة متباطئ يف السامء 

أح��د أول املؤرشات عىل 

هوائية  جبه��ة  اق��رتاب 

دافئة.

أرض

هواء معتدل يرتاجع

سحب مكفهرةسحب منبسطة

دافئة
جبهة ال

ح ال
سط

هواء دافئ مقرتب

تيار الذيل لطائرة نفاثة

سحب بلورية )ذيول الفرس(

)حراشف سمك املاكرييل( سحب صوفية

سحب تراكمية )مدحرجات(
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Clouds Cirrus سحب ذيول الفرس
تدعى هذه السحب غالبا بذيول الفرس )mares’ tails( بسبب شكلها الشعري 

الذي يش��به ش��عر ذيل الفرس )الشكل 131(. تهبط تش��كالت البلورات الثلجية يف 

الساء ببطء تحت تأثري الجاذبية. عى ارتفاعات عالية تكون رسعة الرياح أكرب. مع 

هبوط البلورات الثلجية، فإنها ال تس��حب يف الساء بالرسعة نفسها عند ارتفاعات 

عالية، ما يعطيها الش��كل املميز الذي تس��مى به. يعطي اتجاه مؤخرات س��حب 

ذي��ول الفرس دلي��ال جيدا عى اتجاه الريح عى ارتفاع��ات عالية، وعى امليل العام 

لحركة الطقس.

حراشف سمك املاكرييل 
تدور أغنية قدمية حول الطقس عى الشكل التايل:

حراشف املاكرييل وذيول الفرس 

تجعل السفن الضخمة تحمل أرشعة منخفضة 

حراشف املاكرييل )Mackerel Scaled( هي شكل من تشكيالت الغيوم والتي 

تدعى س��حب ندف الصوف cirrocumulus. لهذه الغي��وم بنية ناعمة، وال تظهر 

الش��كل )131(: تتشكل السحب الش��عرية أو سحب ذيول الفرس من 

بلورات ثلجية يف أعىل الغالف الجوي.
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ظالال )الش��كل 132(. لهذه الغيوم عادة منوذج مرقش يشبه حراشف سمكة، ومن 

هنا جاءت تس��ميتها. يؤرش مزيج من حراش��ف املاكرييل وذيول الفرس عى قدوم 

جبهة هوائية دافئة.

الغيوم الركامية
الغيوم الركامية Altocumulus هي غيوم منتفخة تظهر عى مستوى متوسط. 

ترى عادة بعد بضع س��اعات من الظهور األول لغيوم ذيول الفرس والغيوم الطبقية 

عند اقرتاب جبهة هوائية دافئة. تتشكل من قطرات املاء ولها مظهر نصف شفاف. 

 .»rollers غالبا ما تشكل الغيوم املنتفخة تشكيال يعرف مصطلحيا بال�� »متدحرجات

املتدحرجات عبارة عن حزم أفقية طويلة من الغيوم )الشكل 133( ناجمة عن هواء 

رسيع يتحرك فوق هواء أبطأ. عندما يوجد تطبق لهواء أرسع فوق هواء أبطأ، ميكن 

أن تتشكل جيوب من دوارات ادي بضغط منخفض. ضمن هذه التيارات من الهواء 

ال��دوار، يتكاثف بخار املاء، مش��كال املتدحرجات. يكون اتجاه الريح يف املس��توى 

األعى عادة عموديا عى املحور الطويل للمتدحرجات. 

الش��كل )132(: سحب عىل ش��كل ندف من الصوف. يدعى أحد أشكالها 

»حراشف املاكرييل«.
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غيوم منبسطة 

تعني الكلمة stratus »منبس��ط« أو »متطبق«. تأيت الغيوم املتطبقة املنخفضة 

غالب��ا قبل آخر مجموعة من الغيوم قبل هطول املطر يف تتابع جبهة هوائية دافئة. 

لو كنت تراقب تتابع الس��حابة الذيلية النفاث��ة املتباطئة التي تتبعها ذيول الفرس، 

ثم الحراشف السمكية، ثم الغيوم املتدحرجة، فرمبا يكون عليك عندما ترى الغيوم 

املتطبق��ة، أن تفكر جدي��ا يف إقامة مخيم مين��ع عنك املطر جي��دا، أو العثور عى 

ملجأ، ألن من املحتمل جدا هطول املطر. الغيوم املتطبقة املنخفضة املتعلقة باملطر 

منبسطة ورمادية، وتغطي أجزاء كبرية من الساء. تصبح الغيوم منخفضة عند هذه 

املرحل��ة، وتحس بالرطوبة عى الجلد مع توضح قدوم الجبهة الهوائية الدافئة. رمبا 

تصبح رائحة الرتبة الرطبة أشد.

الش��كل )133(: غي��وم منتفخة. تدعى الغيوم يف التش��كيل بالص��ورة أحيانا 

ب��»متدحرجات« 
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الغيوم املكفهرة 
بحل��ول الوقت الذي ترى فيه غيوما مكفه��رة )Nimbostratus( رمبا يكون الوقت 

قد تأخرا جدا، ورمبا تهطل األمطار عليك. تكون الغيوم منبسطة نسبيا، وحاملة لألمطار. 

تخلق البقع املحلية من األمطار املتساقطة بعض التموج يف غطاء الغيوم. قد تكون فرتة 

هطول األمطار خالل جبهة دافئة طويلة، وقد تدوم لعدة أيام بحسب رسعة الجبهة. 

هناك مقولة شائعة حول أنظمة الطقس:

رسيعة القدوم، متر رسيعا 

بطيئة القدوم، تستمر طويال.

تشري هذه العبارة إىل رسعة اقرتاب إشارات الطقس. لو استغرقت عالمات جبهة 

هوائي��ة دافئة قادمة وقتا طويال لتتش��كل، فمن املحتمل أن يس��تمر هطول املطر 

لفرتة طويلة. لو جاءت اإلش��ارات برسعة، فمن املحتمل أن متر فرتة الهطول برسعة. 

خ��الل فرتات الهطول الطويلة، أتطلع كثريا من فتح��ة خيمتي، مكررا هذه العبارة، 

ومفتشا عن دالئل عى توقف الهطول والطقس الصايف. عندما تبدأ الغيوم املكفهرة 

بالتش��تت وتظهر بقع من الساء الزرقاء فإن هذا يش��ري غالبا إىل تراجع العاصفة. 

هناك مقولة قدمية من أصل هولندي يف نيويورك:

تهدأ العاصفة عندما ترى بقعا من الساء الزرقاء 

كبرية مبا يكفي لتصنع منها بنطاال لهولندي)3(. 

ما إن متر الجبهة، حت��ى يصبح الطقس املرتبط مبنطقة الضغط الجوي املنخفض 

من الهواء الساخن غري مستقر غالبا، مع هبوب عواصف رعدية بعد الظهر يف الصيف 

وغطاء من السحب شائع يف الشتاء. تكون الظروف املناخية عادة دافئة ورطبة.

الجبهات الباردة 
متتل��ك الجبهات الباردة خصائ��ص مختلفة عن الجبهات الدافئ��ة. وألن الهواء 

البارد خلف جبهة متقدمة أكثف من الهواء البحري الدافئ، فإنه يخلق حافة أمامية 

حادة )الشكل 134(. تعانق الجبهة الباردة األرض وتدفع كتلة الهواء الدافئ أمامها. 

تخل��ق الحافة األمامية الح��ادة انتقاال أرسع من الجبهات الدافئ��ة، وغالبا ما تولد 

العواصف الرعدية.
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م��ع اقرتاب الجبهة الب��اردة فإنها تدفع الهواء الداف��ئ أمامها إىل األعى. وهذا 

عنرص حاسم يف تطور العواصف الرعدية. يحتوي الهواء الرطب الدافئ عى كميات 

كب��رية من الحرارة الكامنة التي تنطل��ق عندما يتكاثف بخار املاء. مع صعود الهواء 

الدافئ، فإنه يزداد ارتفاعا ويربد، مش��كال قطرات من املاء. تس��بب الحرارة الناجمة 

عن تشكل القطرات تسخني الهواء املحيط أكرث، وصعوده برسعة أكرب خالقا عموديا. 

وعندما يحدث هذا، ينش��أ فراغ جزيئ عند الس��طح يس��حب كمية أكرب من الهواء 

الداف��ئ. يش��ري انخفاض مفاجئ يف الضغ��ط الجوي غالبا إىل اق��رتاب جبهة باردة. 

العواصف الرعدية نوع من املحركات التي تسحب الطاقة من الهواء الرطب املحيط 

بها. ميكن للفراغ املتولد أن يس��حب الهواء من مس��افة مائة كيلومرت حتى لو كانت 

الجبهة نفسها محلية.

يظهر الش��كل )134( أيضا الخصائص املتتالية للغيوم املتعلقة بإنتاج العواصف 

الرعدية. الغيوم الفطري��ة )Puffball( للطقس الجيد هي نوع من الغيوم الرتاكمية 

)Cumulus(. تب��دأ بالرتاك��م يف العواصف م��ع التدفق لألعى، وتب��دأ بإظهار بنية 

عمودي��ة ضخمة مع دفع أعمدة س��اخنة من الهواء للغيوم نح��و األعى. مع ازدياد 

ارتفاع هذه األعمدة املسخنة من الهواء، تبدأ العواصف بالنضج. ميكن ألعمدة الهواء 

الشكل )134(: شكل جبهة هوائية باردة تقتحم جبهة هوائية دافئة ورطبة 

أرض

رأس سندان

هواء باردسحب رعدية

سطح جبة باردة

تبدد نضج

سحب منتفخة

تراكم

هواء دافئ

سحب بلورية
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الصاع��د أن تتجاوز أعى الغالف الجوي األريض وتنفجر لتتجمد عى ش��كل بلورات 

ثلجي��ة. تنتر البلورات الثلجية بعد ذلك، مول��دة رقعة كبرية من غيوم ذيل الفرس 

املرتفعة التي تندفع أمام العاصفة برياح علوية قوية. تخلق الحزمة العالية من غيوم 

ذيل الفرس شكال مميزا ل�»رأس سندان«، يرافق غالبا عاصفة رعدية ناضجة.

 م��ع ازدياد ارتفاع قطرات املاء يف تيارات الهواء الصاعدة تبدأ يف النهاية بالتربد 

وتنم��و يف الحجم. يف مرحلة ما تصبح القطرات ثقيلة مبا يكفي بحيث ال يس��تطيع 

التيار الصاعد حملها وتبدأ بالهطول. مع س��قوط املزيد واملزيد من القطرات، فإنها 

تحم��ل معها هواء علوي��ا باردا، منتجة تيارات قوية تتدفق نحو األس��فل. تس��بق 

التيارات الهابطة املطر نفس��ه، وميكنها أن تنتج رياحا قوية قبل هطول املطر. ميكن 

للتيارات الهابطة القوية أن تشكل خطرا عى السفن والطائرات. يكون املطر الناجم 

ش��ديدا جدا، ويرتافق مع الربق الذي يبدو عى ش��كل رضبات من غيمة إىل أخرى 

ومن غيمة إىل األرض.

 .)cumulonimbus( تدعى الغيمة الناضج��ة املحملة باملطر بالغيمة املكفهرة

م��ا إن متر العاصفة أو تخمد حتى تصبح بقايا الغي��وم املكفهرة بلون رمادي غالبا، 

ومبظهر رشيطي عشوايئ. 

ميكن أن يعطي تسلسل الرياح يف الجبهة الهوائية الباردة معلومات عنها. يخترب 

امل��رء أوال رياحا تهب م��ن الرق والجنوب الرقي تغذي العاصفة التي تس��حب 

الهواء الرطب الدافئ من الس��طح. عى عكس الرياح الس��طحية ميكن لغيوم عالية 

تتح��رك من الغرب أن تش��ري إىل اتجاه الرياح الس��ائدة يف األع��ى. عى األرض، مع 

اق��رتاب العاصف��ة، تخلق عملية التحول إىل تيار عام��ودي مرحلة من »الهدوء قبل 

العاصف��ة«. تهدأ الرياح الرقية أو الجنوبية الرقية مع تحرك الغيوم الس��وداء يف 

الس��اء. تبدأ رياح باردة بعد ذل��ك بالتدفق كجزء من تيار هاب��ط، لتصبح عنيفة 

عى األغل��ب يتبعها مطر وبرق. عند هذه املرحلة تتحول الرياح إىل جنوبية غربية 

وغربية مع مرور الجبهة. 

من��ط انحراف )veering( الرياح باتجاه عقارب الس��اعة منوذجي بالنس��بة إىل 

الجبهات الباردة يف نصف الكرة الشايل: يتدفق الهواء من الرق والجنوب الرقي، 

تتبع��ه رياح غربية بعد أن مي��ر. يف املناطق املعتدلة من نصف الكرة الجنويب تظهر 
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الرياح اتجاها معاكسا لعقارب الساعة، أو منطا راجعا، حيث تبدأ الرياح من الشال 

الرقي وتتحرك شاال مع مرور الجبهة، ثم تغري اتجاهها نحو الغرب. 

ترتافق رؤوس عاصفة رعدية ضخمة مع تدفقات هوائية عمودية قوية. يتشكل 

ال��ربد عندما تتجمد القطرات يف طبقات الجو العليا، ثم تهبط وتصبح مغطاة باملاء 

وتتجم��د مرة أخرى، ثم تدفع لألعى بتيار صاع��د آخر. تتكرر هذه الدورة، وميكن 

لعدة طبقات من الثلج أن تشكل عواصف بردية يكون فيها الربد بحجم كرة الغولف. 

ما إن متر الجبهة نفسها، حتى تصبح منطقة الضغط املرتفع باردة نسبيا وجافة 

عادة. وتظهر بقع من الساء الزرقاء بغيوم منتفخة من حني إىل آخر. خالل الشتاء 

ميكن لهذه املناطق القارية ذات الضغط املرتفع أن تنتج طقسا باردا جدا. 

 line( تشكيل خطري آخر يرتبط بالجبهات الباردة هو ما يسمى بخط العواصف

squall(، وه��و حزمة طويلة ممتدة من العواصف الرعدية تش��كل وحدة واحدة. 

تش��به خصائص تدفق اله��واء والتيارات القوية الهابطة لخ��ط العواصف خصائص 

عاصف��ة رعدية م��ن جبهة باردة، لكنه��ا ميكن أن تكون أكرث عنفا. بحس��ب خربيت 

املحدودة يبدو أن خطوط العواصف القادمة تأيت بعد سلسلة من الغيوم تبدو عى 

شكل جبهة دافئة قادمة، تعرب خالل ساعات قليلة بدال من يوم أو أكرث. مع اقرتابها، 

تبدو خطوط العواصف من بعيد عى شكل حزمة ناعمة ومتطاولة من الغيوم. ميتد 

تي��ار الهواء الهابط األويل عى ط��ول خط العواصف، ويدعى جبهة العاصفة، والتي 

ميكنها أن ترضب فجأة بشدة كبرية، يتبعها مطر منهمر وبرق. 

م��ن املهم معرفة أن العواص��ف الرعدية ال تحتاج إىل جبه��ة هوائية باردة يك 

تتش��كل. لو كنت محاطا بهواء مداري دافئ ورطب، ميكن لتس��خني الشمس خالل 

النهار أن يخل��ق عواصف رعدية متفرقة، قد يكون بعضها عنيفا. ميكن لتيار صاعد 

صغري أن يزرع نواة عاصفة رعدية يف يوم صيفي حار، ثم تتضخم هذه النواة لتصبح 

عاصفة ضخمة تس��حب الهواء الرطب الدافئ. ته��ب هذه العواصف عادة يف فرتة 

ما بعد الظهر وتهدأ عند الغسق. ميكن للتيارات الصاعدة التي تخلق العواصف أن 

تتشكل غالبا كجزء من خاليا حمل لنسيم البحر عى الجزر يف املناطق املدارية. 

بغياب جبهات مكتس��حة، تتبع الرياح خالل اليوم عادة منطا متوقعا، خصوصا 

خ��الل أش��هر الصيف عى القارات. يرتافق الهواء الس��اكن مع طل��وع الفجر. ومع 
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ارتفاع الش��مس، تحدث عمليات تسخني غري متساوية بني حزم من األرض، وأجسام 

من املاء. قد ترتاكم رؤوس عواصف عن بعد، س��احبة الهواء من مناطق بعيدة. مع 

تقدم النهار تنشط الرياح، وغالبا ما تصل إىل ذروتها يف فرتة الظهرية أو بعد الظهر، 

ثم تخمد مع حلول الغس��ق. يستيقظ املستكشفون وتجار الفراء املتنقلون بواسطة 

ال��زوارق يف أمريكا الش��الية قبل طلوع الفجر بوقت جي��د، ويجدفون عند طلوع 

النهار الرمادي. مع تقدم النهار عى ش��واطئ بح��رية كبرية، ترتاكم الرياح واألمواج، 

مج��ربة املجدفني عى أن يتوقفوا، وينتظ��روا حتى تهدأ الرياح قرب الغروب. حيث 

ميكنهم أن يعودوا إىل التجديف وأن يقطعوا بعض األميال قبل حلول الظالم.

اس��تخدم مالحون يف املحيط الهادئ املداري تشكل الغيوم كطريقة للعثور عى 

اليابس��ة عى بعد مائة ميل. ليس��ت هذه الطريقة غري قابل��ة للخطأ، لكنها تعمل 

جيدا، وهي جزء من تراث مالحي يف هاواي حيث تتم عى شكل نشيد »لتكن قمم 

هافييك مغطاة بالغيوم«)4(. تأيت اإلش��ارة إىل األرض هذه، جزئيا، من العمليات التي 

تنتج نس��ائم البحر: يسحب الهواء من املحيط خالل النهار، ويتسخن فوق اليابسة، 

ثم يرتفع لألعى. يتكاثف املاء يف عمود الهواء الصاعد، منتجا رؤوس عواصف تحلق 

فوق اليابس��ة عى ارتفاع ثالثني ألف قدم. يظهر الش��كل )135( أعى رأس عاصفة 

عى بع��د مثانني ميال من آلة التصوير، يضاء بالش��مس التي انخفضت تحت األفق 

مظللة الغيوم األخفض بالظالم.

الش��كل )135(: أع��ىل غيمة لرأس عاصفة مضاءة بالش��مس الغاربة. يظه��ر القمر يف الخلفية. 

أخذت الصورة عىل بعد 80 ميال من تشكيلة الغيوم يف األمام.
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يبلغ ارتفاع أعى جبل يف جامايكا 7400 قدم، وبالنسبة إىل مراقب عند مستوى 

سطح البحر، متكن رؤيته من مسافة ستة ومثانني ميال. تصل أعى الغيوم القزعية إىل 

ارتفاع ثالثني ألف قدم، وترى من مسافة 173 ميال. إحدى أهم قضايا استخدام هذه 

الطريق��ة كتقنية مالحية هي معرفة م��ا إذا كانت الغيوم املغطاة من األعى ممثلة 

حقا لليابسة. عادة تبقى غيوم الرب ساكنة، بينا تتحرك الغيوم األخرى.

بوجود الربق والرعد ميكن تقدير املسافة عن العاصفة من زمن التأخر بني ملعان 

الربق وصوت الرعد. يصل وميض الربق فورا تقريبا بينا ينتقل الصوت برسعة 340 

م��رتا يف الثاني��ة يك يصل إىل املراقب. لو بدأت العد عن��د ومض الربق وتوقفت عنه 

عندما تس��مع صوت الرعد، تكون املس��افة يف حدود 1 مي��ل لكل خمس ثوان من 

التأخري. مع اقرتاب العاصفة، يتناقص زمن التأخر.

تت��م معظم صعقات ال��ربق بني غيمة وأخرى. قد تش��كل الرياح العاتية خطرا 

عى ش��خص يحبس يف الخارج أثناء عاصفة رعدي��ة، لكن صواعق الربق بني الغيوم 

واألرض مميتة، عى الرغم من أنها نادرة. هناك بعض القواعد البسيطة ميكن للمرء 

استخدامها لتقليل تعرضه لصاعقة إذا كان يف الخارج:

-1 ال تحتِم أبدا تحت شجرة طويلة وحيدة. 

-2 اجُث عى األرض يف أخفض منطقة ميكنك الوصول إليها. 

-3 تجن��ب املخابئ الضحل��ة كالكهوف الضحل��ة عى جرف: ميكنه��ا أن تنقل 

الصاعقة. 

-4 تجنب الشواطئ – ميكن للتيارات الكهربائية أن ترسي يف املاء تحت الرمال.

األعاصري الحلزونية 
اإلعصار الحلزوين )cyclone( )الشكل 136( عبارة عن منطقة ضخمة ومحصورة 

م��ن الضغط املنخفض التي تس��حب اله��واء املحيط بها، مصحوبة ب��دوران حول 

مركزه��ا. باملثل فمضاد اإلعص��ار الحلزوين عبارة عن منطق��ة ضخمة محصورة من 

الضغ��ط املرتفع التي تدفع باله��واء إىل محيطها مصحوبة بدوران حول مركزها. قد 

تتذكر أن تأثري كوريوليس يحرف الهواء الذي ينتقل عرب مسافة طويلة. يحرف الهواء 

إىل اليمني يف نصف الكرة الشايل، وإىل اليسار يف نصفها الجنويب.
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مع انجذاب الهواء إىل جيب هوايئ ذي ضغط منخفض يف نصف الكرة الشايل، 

يخلق االنحراف للجهة اليمنى دورانا بعكس اتجاه عقارب الساعة. ويف نصف الكرة 

الجن��ويب يخلق االنحراف لليس��ار دورانا باتجاه عقارب الس��اعة. يف مضاد اإلعصار 

يرسل الهواء من منطقة ضغط مرتفع، ويتدفق نحو الخارج. يحرف تأثري كوريوليس 

نفسه الهواء، لكن مبا أن الهواء يتدفق نحو الخارج فإنه يخلق دورانا باتجاه عقارب 

الساعة يف نصف الكرة الشايل، وبعكس عقارب الساعة يف نصفها الجنويب.

عندما تصبح العاصفة ضخم��ة، يؤثر تأثري كوريوليس يف بنيتها. املثال التقليدي 

لهذه الحالة هو الزوبعة hurricane. تنشأ الزوابع من اضطرابات يف منطقة الضغط 

املنخفض تتحرك غربا خارج ش��واطئ أفريقيا الش��الية، وتحمله��ا الرياح التجارية 

فوق مياه املحيط األطليس املداري الدافئة. مع ازدياد حجمها تسحب الهواء الدافئ 

الرط��ب من بعيد عرب املحي��ط، وتتغذى من الحرارة الكامنة نفس��ها التي تتولد يف 

العواص��ف الرعدي��ة. مع تكاثف اله��واء الصاعد إىل قطرات من امل��اء، فإنه يطلق 

الحرارة خالقا حمال أكرب نحو األعى. يخلق الهواء الداخل من مسافات بعيدة دورانا 

باتجاه عقارب الس��اعة. يتضخم دوران الرياح حول مركز الضغط املنخفض، ويصبح 

عى ش��كل محرك حراري ضخم، جالبا املزيد واملزيد من الحرارة الكامنة من الهواء 

الرطب الدافئ، ومحوال إياها إىل رسعة ريحية. يف هذه الحالة ال يكون تدفق الهواء 

عمودياً فقط، بل له عنرص دوراين قوي.

الزواب��ع )hurricanes( واألعاصري )typhones( اس��ان يطلقان عى األعاصري 

املعروف��ة باألعاصري املداري��ة )tropical cyclones(. التمييز بني اإلعصار والزوبعة 

هو وفق املوقع، لكنها النوع نفس��ه من األعاصري. مادام اإلعصار املداري يس��حب 

اله��واء الرطب الدافئ فوق املحيط، فإنه ينمو يف الش��دة، وتتولد له عني تتطور يف 

مركز عمود حلزوين إىل األعى يغذي العاصفة. تكون الرياح األكرث ش��دة خارج عني 

العاصف��ة، وتتضاءل يف قوتها مع االبتعاد عن املرك��ز. داخل العني ال توجد رياح أو 

القليل منها فقط، وهناك ضغط منخفض جدا.

أول عالم��ة عى اقرتاب إعصار مداري هو حدوث تضخ��م كبري للمحيط. وكا 

سرنى يف الفصل ال� 12، كلا كان طول املوجة أكرب انتقلت برسعة أكرب عرب املحيط. 

للتضخ��ات الناجم��ة عن األعاصري ف��رتات طويلة تصل إىل 15 ثاني��ة بني القمتني. 
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بس��بب الرسعة العالية للتضخات املحفزة م��ن اإلعصار، فإنها تطغى عى اإلعصار 

امل��داري، وتصل قب��ل أيام من اإلعصار نفس��ه. مع اقرتاب العاصف��ة، يزداد ارتفاع 

التضخم، وتظهر عى األفق أش��كال من الغيوم تش��به جبه��ة هوائية دافئة تتحرك 

برسع��ة: غيوم ذيول الفرس وغيوم ن��دف الصوف تتبعها غيوم منتفخة، وأخريا حزم 

من األمطار املصحوبة برياح قوية.

تش��كل األعاصري املدارية خط��را واضحا عى املالحة حتى بالنس��بة إىل أضخم 

السفن. ميكن للمالحني الخرباء أن يلحظوا ظهور تضخات طويلة، وتيارات محيطية 

ش��اذة، ويتخذوا احتياطات وقائية. ميكن أن يس��اعد اإلحساس مبوقع عني العاصفة 

املحتم��ل يف توجيه البحار التخاذ أفضل مس��ار. تكون رسع��ة الرياح أعى ما ميكن 

عندم��ا تندمج حرك��ة اإلعصاراملداري مع دورانه. يجب تجن��ب هذه املنطقة. عى 

الط��رف اآلخر حيث تكون حرك��ة اإلعصاراملداري معاكس��ة لدورانه تكون الرسعة 

أق��ل، وميكن عبورهذه املنطقة بأمان. ميكن التج��اه التضخم املقبل، وحركة الغيوم 

يف األع��ى أن تعطيا بعض الدالئل حول املركز البعيد للعاصفة. لحس��ن الحظ فقد 

تقل��ص كثري م��ن التخمني يف ع��رص الصور من األق��ار الصناعي��ة يف عملية التنبؤ 

باألعاصرياملدارية، لكن هذا ليس هو الحال دوما.

أبح��ر كولومبوس يف رحلته الرابعة إىل الع��امل الجديد يف العام 1502 بالقرب 

م��ا يدعى بج��زر املارتينيك اآلن، ورأى عالمات اإلعص��ار وهي تتطور. ليس من 

الواض��ح متاما كيف تعرف عى عالم��ات التحذير إلعصار مداري كان يقرتب منه، 

لكنه اس��تطاع بالتأكيد تحديد وجوده من بعد. بح��ث كولومبوس عن املأوى يف 

ميناء س��انت دومينيكو يف جزيرة هيس��بانيوال )موطن جمهوري��ة الدومينيكان 

وهاييت��ي اآلن(. ح��ذر حاكم هيس��بانيوال، نيكوالس دي إيفان��دو من العاصفة 

املقبل��ة، لكن أوفاندو طلب تأمني املأوى لكولومبوس يف س��انت دومينيكو، وكان 

يزمع إرسال أس��طول من مثان وعرين سفينة محملة بالكنوز إىل إسبانيا. حاول 

كولومبوس ثنيه عن إرس��ال األسطول، لكن الحاكم أرص عى رأيه. وباإلبحار عى 

طول الش��اطئ، عرث كولومب��وس عى ملجأ يف خليج، واس��تطاع تفادي العاصفة. 

بينا غرقت أربع وعرون سفينة من األسطول املؤلف من مثان وعرين سفينة 

محملة بالكنوز.
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تتحرك األعاصري املدارية مع اتجاه الرياح املحركة لها. يخلق تشكلها يف املنطقة 

املدارية حركة من الرق إىل الغرب بس��بب الرياح التجارية. مع منو العاصفة فإنها 

تنح��رف يف النهاي��ة، أو ترتفع إىل ارتفاعات أعى، ثم تلتق��ي بالرياح الغربية، لرتتد 

عائدة نحو الرق. عندما متر فوق مياه باردة، تفقد العواصف عادة القوة الدافعة 

لها من الحرارة الكامنة، وتتقلص بقاياها من حيث الشدة.

تع��رف األعاص��ري أيضا يف املناط��ق املعتدلة وميكن أن تك��ون قوية. عى طول 

الساحل الرقي ألمريكا الش��الية، هناك عاصفة ضخمة تعرف بالشالية الرقية 

)nor’easter()٭(، تبدأ عى ش��كل جيب من ضغط منخفض عى الش��اطئ الجنويب 

الرق��ي للواليات املتحدة متحركا باتجاه الش��ال. مع بدء ال��دوران حول الضغط 

املنخفض بعكس اتجاه عقارب الس��اعة، يتدفق اله��واء الرطب الدافئ من املحيط 

إىل اليابس��ة. يلتقي الهواء الرطب الدافئ بهواء قاري بارد يأيت من الش��ال، وبذلك 

تتضخم ش��دة العاصفة، تحدث الشالية الرقية عادة يف فصل الشتاء، ويف األغلب   

ترتبط بالعواصف الثلجية عى الرغم من أنها تأيت يف أوقات أخرى من العام.

وصفت العاصفة الش��الية الرقي��ة يف هالوي��ن )Halloween()٭ ٭( يف العام 

1991، يف كت��اب من أكرث الكتب مبيعا بعنوان »العاصف��ة الكاملة«، كانت إعصارا 

حلزونيا أشد من املعتاد، حيث امتص إعصار الشالية الرقية إعصارا مداريا متجها 

إىل الش��ال عرف باس��م إعصارغريس. وّلد نظام ضغط مرتفع شال منطقة ضغط 

منخفض فرقا هائال يف الضغط، نجمت عنه قناة طويلة من الرياح العاتية املستمرة. 

أنتج هذا بدوره أمواجا هائلة رضبت الشواطئ الرقية.

ن��وع مختلف من أعاصري املناطق املعتدلة يدعى مولدات األعاصري االنفجارية. 

هذه هي عملية خلق رسيع جدا إلعصار قوي جدا خارج املناطق املدارية. تتشكل 

هذه األعاصري يف األغلب يف شال األطليس وشال الهادئ، وتتطور خالل فرتة أربع 

وعرين س��اعة أو أقل من ذلك. عى الرغم من أنها أكرث ش��يوعا يف فصل الش��تاء، 

فإنها ميكن أن تنشأ خالل العام. حدث مثال سيئ الصيت عى إعصار انفجاري خالل 

)٭( عاصفة ضخمة عى الس��احل الرقي من الواليات املتحدة وكندا األطلس��ية يأيت اسمها من الجهة التي تعصف 

منها. ]املرتجم[.

)٭٭( احتفال سنوي يف 31 أكتوبر من كل عام يف عدد من الدول يستخدم فيه الضحك والتندر. ]املرتجم[.
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س��باق اليخوت فاس��تنت يف أغس��طس من العام 1979، حيث مل يستطع املتنبئون 

الجوي��ون التنبؤ ب��ه. قضت العاصفة الناتج��ة عنه عى حياة خمس��ة عر بحارا، 

وحارصت أكرث من ذلك بكثري.

كان نيك وورد أحد طاقم اليخت غرميالكن خالل هذا السباق. كتب عن خربته 

يف كت��اب بعنوان »ترك عى أنه ميت«. مع اق��رتاب نظام الضغط املنخفض برسعة 

لإلعصار، الحظ لونا غريبا للس��اء يف الغرب: »يف ذل��ك الوقت الحظت مزيجا من 

األلوان يف الس��اء – األحم��ر والربتقايل واألصفر، كانت غريب��ة لكنها رائعة، ومل أر 

مثلها يف حيايت. ذكرتني األلوان الحمراء باأللوان التي رأيتها يف لوحة روثكو باأللوان 

الزيتية. ش��اركت مات ومايك وديف عى جانب وجهة الرياح، ونظرنا بإمعان نحو 

الغرب متسمرين جميعا لجال الساء. ومبا أن غروب الشمس مل يكن حتى الساعة 

8.30 بع��د الظهر، فقد ِحرت يف نظام األلوان الذي خلقته هذه الش��مس الربتقالية 

الغامقة يف الساء يف هذا الوقت املبكر من النهار«)5(.

عادة ما تالحظ ألوان غريبة يف الس��اء قبل حدوث العواصف الشديدة. كتبت 

أطروحة دكتوراه حول ضوء أخرض يرافق أحيانا العواصف الش��ديدة يف وسط غرب 

الواليات املتحدة)6(.

الرياح كمؤرشات عىل االتجاه
ك��ا ذكر يف الفصل الرابع، ميكن اس��تخدام الرياح ملعرفة االتجاه. رمبا تس��تمر 

الري��اح بع��ض الوقت يف االتجاه نفس��ه، أو تغري اتجاهها وفق الظ��روف والفصول. 

إذا ع��رف اتجاه الريح عى فرتات قصرية جدا فمن املعقول االفرتاض أنها ستس��تمر 

يف االتجاه نفس��ه س��اعة واحدة عى األقل. عى مدى فرتة أطول تعد باأليام، ميكن 

أن يتغ��ري اتجاه الريح، وف��ق الطقس. خالل فرتة عدة أش��هر، تتبع الرياح والطقس 

التغريات الفصلية. عى س��بيل املثال عى طول ساحل أمريكا الشالية، تكون الرياح 

الس��ائدة هي الغربية، لكن التغ��ريات الفصلية تخلق أمناطا غري قابلة للتمييز. خالل 

أش��هر الصيف، متيل الرياح يف املتوس��ط لتهب من الجنوب الغريب، بينا يف أش��هر 

الش��تاء، متيل لتهب من الش��ال الغريب. ميكن للعواصف العاب��رة مع ذلك أن تغري 

هذه األمناط فرتة أياما.
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متيل الرياح اآلتية من منطقة ما إىل اكتس��اب الخصائص املميزة للمنطقة التي 

ولدت فيها. يف نيو إنغالند تكون الرياح الجنوبية الغربية من خليج املكسيك دافئة 

ورطبة. بينا تكون الرياح الشالية الغربية اآلتية من املناطق الشالية للقارة جافة 

وباردة. يكون الهواء من املحيط األطليس يف الشال الرقي باردا ورطبا.

تق��وم خصائص الري��اح والفصل الذي تهب فيه بالعمل كبوصلة طبيعية. اس��تخدم 

البوغيز وهم شعب من إندونيسيا بوصلة مبنية عى أمناط الرياح الفصلية)7(. وّثق ديفيد 

لويس البوصالت الريحية لعدد من مالحي املحيط الهادئ يف كتابه »نحن املالحني«)8(.

حَلل ع��امل األنرثوبولوجيا ريك فاينبريغ أنواعا مختلفة م��ن البوصالت الريحية 

عى جزيرة آنوتا يف املحيط الهادئ يف كتابه »اإلبحار واملالحة يف بولينيزيا«)9(. تظهر 

أس��اء النقاط عى البوصلة يف األغلب بأدوار عديدة. بالنسبة إىل سكان أنوتا ميكن 

ربط االس��م تونغا ب�: 1 - فصل الرياح التجارية التي تهب من الجنوب الرقي، 2 - 

أرخبيل تونغا الذي يقع رشق - جنوب رشق أنوتا. يف األغلب تندمج أس��اء الرياح 

م��ع أس��اء االتجاهات يف البوص��الت الريحية، وتظهر أنواع مختلف��ة من تونغا يف 

العديد من البوصالت الريحية يف جزر املحيط الهادئ. منوذجيا يشري االتجاه »تونغا« 

إىل الربع الجنويب الرقي. يظهر الش��كل )137( مثاال عى بوصلة ريحية من أنوتا. 

ميكن للكلمة توكريو بري أن تعني »نحو اليابس��ة« أو »ش��اال«. من املتفق عليه أن 

تونغا هي جنوب الرق الحقيقي، واالتجاه املسمى تونغا مارو هو إىل »اليمني« من 

الشكل )137(: بوصلة ريحية من جزيرة أنوتا.

شامل

توكرياو باري

غرب رشق

رايكتونغا مارو

باكاتيورواتو

جنوب
تاورو
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تونغا، أو إىل الجنوب الرقي. رايك »كبري جدا« وميأل الربع الجنويب الغريب. باكاتيو يف 

الشال الغريب وتاورو يف الجنوب)10(. رسم مخرب آخر لفاينبريغ واسمه بو نوكومانيا 

بوصلة ريحية مختلفة نوعا ما، لكن األس��اء واالتجاهات هي نفسها تقريبا كا يف 

الشكل )137(.

يعتم��د املالحون الذين يس��تخدمون بوصالت طبيعية ع��ادة عى عدة مصادر 

لتحديد االتجاه، سواء كانت النجوم أو الرياح أو أي مصادر أخرى. ميكن ملصدر واحد 

أن يخطئ أو يساء فهمه، لكن املعلومات من مصادر متعددة تبعث عى الثقة. رمبا 

تبقى ريح س��ائدة فرتة من الزمن، يتبعها انزياح ت��دل عليه عاصفة أو تغري الفصل. 

تبنى املعرفة بالظروف املسببة النزياح الرياح عى الخربة بأمناط الطقس املحلية.

الحكم الشعبية حول الطقس
قبل أن تفهم أسباب أمناط الطقس بشكل واضح، اعتمد الناس عى حكم مأثورة 

إلرش��ادهم. بنيت هذه الحكم عى خربات، لكن عندما تفحص بدقة غالبا ما يكون 

هناك أساس صحيح لها. ُوصف مسبقا اثنان منها:

رسيع القدوم، رسيع املرور

بطيء القدوم، طويل املقام.

و 

حراشف األساك وذيول الفرس

تجعل السفن الكبرية تحمل أرشعة منخفضة.

حكمة أخرى يبدو أنها تعمل:

لو كان هناك ندى عى العشب

فلن يأيت املطر أبدا.

يتش��كل الندى عادة عندما تهبط درجة الحرارة يف الليل، مس��ببة تكاثف بخار 

املاء عى السطوح كالعشب. يش��ري انخفاض درجة الحرارة إىل ساء صافية، عندما 

تنق��ل الحرارة باإلش��عاع بعيدا عن األرض، عى عكس اللي��ايل الغامئة عندما يحرص 

الهواء الدافئ.

هناك مقولة معروفة جيدا تقول:
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ساء حمراء يف الليل، تبعث الرسور يف البحار

ساء حمراء يف الصباح، كن حذرا أيها البحار.

خالل الس��نني حاولت أن أفهم هذه املقولة، وع��يل أن أعرتف بأنني ال أثق بها 

كثريا. أفضل تفسري ميكنني تقدميه هو: تتحرك أنظمة العواصف عند خطوط العرض 

املتوس��طة من الغ��رب إىل الرق. إذا رأيت غيوما عند املغيب تلمع من الش��مس 

فيجب أن تكون هناك منطقة صافية عى األفق الغريب حتى يصل شعاع الشمس إىل 

هذه الغيوم. وعندما تصل تيضء الغيوم إىل الرق. يوحي هذا بأن الساء يف الغرب 

صافي��ة، لكن مازالت هناك غيوم متباطئة يف منطقت��ك. يف الصباح يحدث العكس 

متاما حيث تكون الس��اء صافية قرب الشمس يف الرق، لكن هناك غيوما تضاء يف 

الغرب. يف الحالتني يش��ري اللون »أحمر« يف املقولة إىل لون الغيوم يف الساء، وليس 

لون الش��مس نفس��ها. تدل خربيت عى أنه ال ميكن االعتاد كثريا عى هذه املقولة. 

شاهدت عواصف كبرية تتبع ساء حمراء يف الليل وطقسا صحوا يتبع ساء حمراء 

يف الصباح. هذه القطعة من التنبؤ بالطقس موصوفة يف أنجيل ماثيو:

جاء الفريس��يون والصديقيون إىل املس��يح واختربوه بس��ؤاله أن يريهم إشارة 

من الس��اء، أجابهم: »عندما يأيت املساء تقولون« سيكون طقسا جيدا، ألن الساء 

حمراء.

ويف الصباح تقولون »سيكون النهار عاصفا ألن الساء حمراء وملبدة بالغيوم«.

»تعلمون كيف تفرسون مظهر الس��اء، لكنكم ال تس��تطيعون تفسري عالمات 

الزمن«.

»يبحث جيل رشير وفاسق عن آية عى معجزة، لكن لن يعطى أحد هذه اآلية 

إال آية يونان النبي«. ثم تركهم املسيح ومىض.

إنجيل متَّى 16: 4-1.

بينا أترك تفس��ري هذا املقط��ع لعلاء اإلنجيل، من الواضح أن إغراء الس��اء 

الحمراء يف الليل كان شائعا منذ ألفي سنة عى األقل.

بالنسبة إىل العواصف الرعدية هناك:

عندما تبدو الغيوم مثل الصخور والقالع

تنتعش األرض بزخات متكررة من املطر.
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يلمح شكل الربح إىل البنية العمودية لرؤوس للعواصف الرعدية التي تتطور.

بالنسبة إىل غيوم منتفخة لطقس صحو هناك:

لو غطت ندف صوفية طريق الساء 

تأكد أن ال مطر سيهطل يف يوم صيفي.

بالنسبة إىل أمناط متقلبة من الرياح قبل جبهة باردة:

عندما تكون الريح من الجنوب

يكون املطر يف فوهتها.

بعد مرور الجبهة الهوائية يقال:

الريح يف الغرب

تناسب كل شخص.

ال يعني استعراض بعض املقوالت عن الطقس املذكورة أعاله أن اللغة اإلنجليزية 

هي الوحيدة التي ميارس فيها الفن الش��عبي يف التنبؤ بالطقس. أبعد ما يكون عن 

 Semipedictable( الواقع. أنظمة الطقس مزيج مش��رتك من ميول نصف متوقعة

trends( مع حدوث مفاجآت عشوائية تعطي األشخاص الغرباء شيئا يتحدثون عنه 

يف اللغات كلها.
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يف املحيط تكون األمواج عادة منتجا ثانويا 

للطقس: رياح ف��وق املياه. ميكن أن تكون عىل 

شكل نس��يم عليل يولد منطا عىل شكل مخلب 

القط عىل بحرية ما، أو عىل ش��كل إعصار يدفع 

تضخام هائال. يبدو س��طح املحيط بالنسبة إىل 

معظم الناس عش��وائيا وغامضا، مع ذلك هناك 

معلوم��ات ال ح��دود له��ا ضمن ه��ذا املظهر 

البس��يط، فق��ط لو أمكن فك ش��فرتها. تش��ري 

تضخ��امت املحيط الكبرية الت��ي تتدفق آلالف 

األمي��ال من دون أن تنخفض ش��دتها إىل وجود 

عواصف بعيدة. ويعكس وجود جزيرة عىل بعد 

ثالثني ميال نفسه من خالل منط األمواج املرتدة 

منها. ميك��ن للمالحني الخبريين أن يس��تنبطوا 

الكثري من املعلومات من أشكال األمواج.

األمواج هي اضطرابات تنتقل ضمن وس��ط 

ما، كاملاء أو الهواء، وتظهر بأشكال عدة. األمواج 

الصوتية واملائية هي أمثلة مألوفة. الوسط نفسه 

ال يتح��رك، لك��ن االضطراب هو ال��ذي ينتقل. 

قراءة األمواج

12

 
»ميكن أن تعلن اليابس��ة وجودها 
من مس��افة معت��رة يف البحر من 

خالل تأثريها يف األمواج«
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توص��ف األمواج يف الكتب العلمية بطول املوجة وش��دتها كام يف الش��كل  )138(. 

تدعى هذه األمواج عادة باألمواج الجيبية )sine waves( عىل اسم الدالة الرياضية 

»جيب الزاوية«. طول املوجة wavelength(( هو املس��افة بني قمة وأخرى. تصف 

السعة  )amplitude( حجم االضطراب أو ارتفاعه من املنتصف إىل أعىل القمة.

املوجة املائية ))water wave هي اضطراب عىل الحد الفاصل بني املاء والهواء. 

ميكن لألمواج املائية أن تكون أكرث انحدارا من األمواج الجيبية املوصوفة يف الش��كل 

)138(. إذا طلب��ت من طفل أن يرس��م لك األمواج يف املحيط، فرمبا س��تحصل عىل 

يشء بقم��م ح��ادة كام يف الش��كل )139(. يدعو الرياضيون هذا الش��كل بالعجيل  

)trochoid( – وه��و منحٍن يرس��م من نقطة عىل حاف��ة عجلة وهي تتدحرج عىل 

األرض. بالنس��بة إىل الن��وع العجيل من األمواج فإن تعريف الس��عة  يف الكتاب ال 

يحدد بس��هولة. بالنس��بة إىل هذه األمواج فإن املس��افة من القعر إىل القمة أسهل 

للقياس، وتدعى ارتفاع املوجةwave height(t(. معظم توصيفات أمواج املحيطات 

هي عىل شكل ارتفاعات بدال من سعات.

حة
إلزا

ا

الشكل )138(: موجة جيبية منوذجية، تظهر سعتها وارتفاعها وطول موجتها.

اتجاه الحركة

اتجاه الحركة

السعةاالرتفاع

املوقع
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ميك��ن أن يكون التجوال عىل ش��اطئ البحر مهدئا، ويف بعض األحيان ش��اعريا، 

لكن هل يس��تطيع املتجول العادي أن يرى حقا ما يحدث يف املاء؟ تتشكل األمواج 

من مدارات دائرية من املاء فوق مدارات أصغر كام يف الشكل )140(. عندما تصل 

موجة إىل الش��اطئ يتحطم املدار، ويستمر جزء من الدائرة وهو ينحني ثم ينكرس. 

تش��كل األمواج املدارات األكر عىل السطح حيث يتناقص حجمها مع العمق. ميكن 

للغواصات أن تس��تفيد من هذه الظاهرة، حي��ث تغوص تحت العواصف لتتجنب 

الظروف التي ميكن لها إغراق سفن عىل السطح.

الشكل )139(: شكل موجة عجلية. ميتد االرتفاع من القعر إىل القمة.

اتجاه الحركة

طول املوجة

املوقع

االرتفاع

حة
إلزا

ا

الشكل )140(: أمواج املاء 

دائرية  مدارات  عن  عبارة 

من جزيئ��ات املاء. يصبح 

كل مدار أصغر مع ازدياد 

العمق. وصفت هنا أمواج 

يف املياه العميقة.

طول املوجة

اتجاه الحركة

االرتفاع
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تدعى األمواج املبينة يف الش��كل )140( ب� »أمواج املياه العميقة«، حيث تكون 

امل��دارات دائرية بنصف قط��ر يتناقص مع العمق. منوذجيا تعن��ي كلمة »عميق« 

عمقا بنصف موجة أو أكرث. يف مياه ضحلة متس��ح مدارات األمواج سطح البحر كام 

يف الش��كل )141(، حيث يوّلد االحتكاك مدارا بيضاويا متطاوال. يبطئ االحتكاك مع 

القاع املوجة أيضا. كلام كان عمق املاء أقل كان تحرك املوجة أبطأ. مرة أخرى معنى 

»ضحل« هو العمق بالنس��بة إىل طول املوجة. تك��ون املوجة املائية ضحلة إذا كان 

العمق أقل من واحد عىل عرشين من طولها.

ما هو عميق بالنسبة إىل موجة ما يعتر ضحال بالنسبة إىل موجة أخرى. يتشكل 

التسونامي )tsunami( نتيجة لهزة وانزياحات أرضية )حركات رسيعة ملادة صلبة( 

تح��ت املاء. مع تحرك امل��اء مللء الفراغ، تتولَّد أمواج مائي��ة طول املوجة فيها أكرث 

م��ن مائة ميل. مبحي��ط بعمق أربعة أميال تعتر التس��ونامي أمواج »مياه ضحلة« 

منوذجي��ة، لكنها ميكن أن تتحرك برسعة مئات األميال يف الس��اعة عر املحيط، مام 

يجعلها غري متوقعة وخطرية.

الش��كل )141(: خصائص أمواج املياه الضحلة. يخلق احت��كاك جزيئات املاء التي تتحرك فوق 

القاع مدارات مسطحة من جزيئات املاء. 

القاع

اتجاه الحركة
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بالنس��بة إىل أش��كال عدة من األمواج كاألمواج الصوتية واألم��واج الضوئية، ال 

تعتمد رسع��ة تقدمها عىل طول املوجة. ال ينطبق هذا ع��ىل أمواج املياه العميقة. 

يظهر الش��كل )142( العالقة بني رسعة تقدم املوجة وطولها. كلام كان طول املوجة 

أك��ر زادت رسعة تقدمها. ميكن لألمواج املائية ذات الطول الكبري أن تتحرك برسعة 

عالية جدا. من الش��كل )142( ميكنك معرفة أن األمواج بطول مائة قدم ميكنها أن 

تنتقل برسعة خمسني ميال يف الساعة تقريبا.

الدلي��ل األول عىل قدوم إعصار هو طول موجات التضخم الطويلة التي تس��بقه. 

بين��ام قد يتحرك اإلعصار عر املحي��ط برسعة عدة أميال يف الس��اعة، بيد أن األمواج 

املتول��دة من��ه أرسع بكثري، وهي تنذر باقرتاب العاصفة قب��ل عدة أيام من املؤرشات 

األخ��رى. عىل الرغم من أنها تتحرك برسع��ة، فإن طول املوجة الكبري يجعل الزمن بني 

القم��م طويال مقارنة باألمواج األقرص. بالنس��بة إىل األم��واج العادية يكون هذا الزمن 

ب��ني القمم والذي يدعى بال�� »فرتة« )period( من ثالث إىل أربع ثوان. بالنس��بة إىل 

األم��واج م��ن األعاصري والعواصف قد تطول الفرتة بني القم��م إىل خمس عرشة ثانية. 

وص��ول تضخامت طويلة مرتافقة مع غيوم رشيطية عالية، والتي يبدو أنها تش��ع من 

نقطة ما فوق األفق هي دالئل قوية عىل اقرتاب إعصار. عندما أحس كولومبوس ألول 

مرة بعاصفة ضخمة تقرتب من هيس��بانيوال يف الع��ام 1502 رمبا عرف ذلك من هذه 

التضخامت الطويلة البطيئة. بعيدا عن اليابس��ة ميكن للتضخامت الناجمة عن إعصار 

أن تكون ناعمة وآمنة بحيث تبدو كأن زيتا صب عىل املاء، مخفية العنف الذي سيأيت.

ة(
اع

 س
ل/

مي
ة )

رسع
ال

طول املوجة )قدم(

الشكل )142(: العالقة بني طول املوجة ورسعة تقدم أمواج املياه العميقة.
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تشكل األمواج  
تتولد أمواج املحيط كلها تقريبا من الرياح التي تعر املاء )التس��ونامي استثناء 

مميز(. تنمو األمواج ببطء مع مسح الريح أوال لسطح املاء، مولدة ما يدعى مبخلب 

الق��ط: متوج��ات ضئيلة جدا. م��ا إن تتولد هذه التجعدات الضئيلة حتى تكس��ب 

الرياح قوة أكر عىل السطوح العمودية لألمواج تجعلها تنمو تدريجيا إىل ارتفاعات 

أعىل. لألمواج التي تبنى تدريجيا ش��كل أشبه بالشكل العجيل كام يف الشكل )143( 

أكرث من الشكل الجيبي كام يف الشكل )138(. مع ازدياد االرتفاع، تصبح قمة املوجة 

أشد ميال. ويف النهاية تصبح غري مستقرة وتنقلب. يحدث عدم االستقرار هذا عندما 

يكون ارتفاع املوجة أكر من واحد عىل س��بعة من طول املوجة، وأيضا عندما تكون 

الزاوية الداخلية لقمة املوجة أقل من 120 درجة )الشكل 143(.

كل��ام ازداد طول املوجة زادت الطاقة الت��ي تحتويها. مع منو موجة قصرية، فإن 

ارتفاعها يصل إىل نقطة حرجة معينة، حيث تصبح غري مس��تقرة بالنس��بة إىل طولها 

وتتحطم فوق نفسها. تحت ظروف ريحية تتطور أمواج أكر وأطول باستمرار. القمم 

البيضاء التي ترى يف يوم عاصف هي جزء من هذه العملية. منوذجيا تتشكل القمم 

البيض��اء أوال عندم��ا تكون الرياح برسع��ة مثانية إىل عرشة أميال يف الس��اعة. حالة 

الش��كل )143(: حالة عدم االس��تقرار لألمواج. عندما يكون ارتف��اع املوجة أكرب من طولها، أو 

تكون الزاوية الداخلية أقل من 120 درجة تتحطم املوجة.

طول املوجة

ارتفاع

الزاوية الداخلية
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األمواج عىل الس��طح، املميزة مبتوس��ط االرتفاع، وطول املوجة أو الفرتة تدعى حالة 

البحر )sea state(  أو مجرد بحر. مع استمرار الرياح بالهبوب فوق املاء تزداد أطوال 

املوجات وارتفاعاتها حتى تصل إىل نقطة تتطور فيها إىل حالة البحر املتطور متاما.

مس��افة التالمس هي املس��افة التي يتوافر فيها للرياح الزمن املناسب لتكوين 

األمواج. )الش��كل 144(. كلام كانت مس��افة التالمس أطول كان البحر أكرث تطورا. 

بالنس��بة إىل رسعات منخفضة للرياح )ع��رش عقد( يتطلب األمر عرشين ميال فقط 

لنش��وء بحر متطور متاما. لرسعات عالية للرياح )نحو خمسني عقدة( ميكن تحقيق 

بحر متطور بالكامل فقط عىل مسافة تالمس أبعد من ألف ميل.

البح��ار املتط��ورة بالكامل لها أمواج أنعم أش��به باملوجة الجيبي��ة الناعمة كام 

يف الش��كل )138(. ما إن يتط��ور البحر وتنحرس الرياح حتى تس��تمر األمواج عىل 

شكل تضخامت )swells(. للتضخامت مظهر جيبي ناعم، وميكنها االنتقال إىل آالف 

الش��كل )144(: مسافة التالمس وتطور أمواج متش��كلة بالكامل. تستمر التضخامت ملسافات 

طويلة بعد مغادرتها منطقة الرياح.

تالمس

مخلب القط

بناء، وتحطم األمواج
أطوال موجية أطول تضخامت

منطقة الرياح

اتجاه الرياح

)٭(  fetch: مسافة التالمس وهي املسافة أو أحيانا السطح التي تالمس فيها الرياح سطح املاء مولدة األمواج. ]املرتجم[.
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األميال من دون أن تفقد طاقتها. فقط عندما ترتطم التضخامت بعقبات، مثل مياه 

ضحلة، أو تيار أو ريح معاكسة تبدأ بفقدان طاقتها، وغالبا تتحطم. 

تك��ون البح��ار املتط��ورة بالكامل تح��ت مس��افات تالمس أطول، ورياح أش��د 

»منتظمة« أكرث مام يعني أن أطوال املوجات أكرث تجانسا، وأن قممها أطول من حالة 

البح��ر تحت رياح أخف. الريح برسعة عرشين عقدة تدعى »نس��يام منعش��ا« عىل 

مقياس بيفورت، والذي يقول عن حالة البحر عندها »أمواج متوس��طة ببعض الطول، 

والعديد من القبعات البيضاء وكميات بس��يطة من الرذاذ«. يتشكل البحر الناتج من 

مجال واسع نسبيا من أطوال املوجات.

الري��اح برسعة ثالثني عق��دة هي رياح قوية. يذكر بيف��ورد حالة البحر لرسعة 

الري��اح هذه »يتك��وم البحر، ترمى بعض الرغوة من األمواج املتحطمة عىل ش��كل 

رشائ��ط  باتجاه الريح«. يزداد طول املوجة كث��ريا وتكون فرتة املوجة األكرث احتامال 

نحو عرش ث��وان عىل الرغم من أنه التزال هناك كمية مهمة من الطاقة يف األمواج، 

وبفرتات قصرية تصل حتى سبع ثوان. 

أربع��ون عق��دة عبارة عن عاصف��ة قوية، وله��ا »أمواج عالية نوع��ا ما، بقمم 

متحطمة تش��كل رذاذا«. طول املوجة لهذه األمواج طويل بالنس��بة إىل بحر متطور 

بالكامل، وتحمل معظم الطاقة يف أمواج لها فرتات يف حدود اثنتي عرشة ثانية.

مناطق التالمس وحالة البحر 
تتطور بحار أكر مبناطق تالمس أطول. عندما تهب عاصفة قوية برياح شديدة، 

تش��اهد أكر األمواج يف مناطق ميكن أن تكون فيها منطقة التالمس  بآالف األميال. 

املحي��ط الهادئ هو موطن بعض أط��ول مناطق التالمس يف الكرة األرضية. منوذجيا 

تنت��ج عواصف قوية يف فصل الش��تاء، وطبقا لذلك تتولد أضخ��م األمواج يف فصل 

الش��تاء يف كل من نصفي الكرة األرضية. يف شتاء نصف الكرة الشاميل تصل مناطق 

تالمس العواصف يف ش��امل املحيط الهادئ إىل أربع��ة آالف ميل مولدة تضخامت 

جبارة تتحطم عىل الشاطئ الغريب ألمريكا الشاملية.

ه��اواي هي أيضا موط��ن بعض أضخ��م التضخامت خالل ش��تاء نصف الكرة 

الش��اميل، ولذا فهي قبل��ة راكبي األمواج املتمرس��ني الذين يتح��دَون أمواجا يزيد 
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ارتفاعها عىل خمس��ني قدما. غالبا ما ميس��ح راكبو األم��واج خرائط الطقس طويلة 

األمد للكشف عن عواصف بعيدة لالستفادة من األمواج الضخمة التي تحدثها عىل 

مناطق تالمس طويلة.

إحدى أسوأ مساحات املاء سمعة هي املحيط الجنويب. ليس هذا اسام تعلمناه 

يف املدرس��ة، لكنه معروف جيدا بالنس��بة إىل البحارة. حول خ��ط عرض 40 درجة 

جنوبا ليس هناك تقريبا أي يابسة يف طريق الرياح الغربية. أطول منطقة تالمس يف 

األرض عىل اإلطالق هي بطول 10 آالف ميل متتد من أمريكا الجنوبية حتى أسرتاليا. 

خالل ش��تاء نصف الك��رة الجنويب )يونيو حتى نهاية س��بتمر( تصبح هذه املنطقة 

موط��ن بعض أضخم األمواج عىل الكرة األرضي��ة. يف منطقة يف املحيط الجنويب إىل 

الجنوب الغريب من أسرتاليا يبلغ متوسط ارتفاع األمواج أكر من خمسة أمتار )ست 

عرشة قدما(. رمبا يبدو متوسط ارتفاع موجة يف حدود بناء مؤلف من طابقني كبريا، 

لكن بعض األمواج ميكن أن تكون أكر من هذا بكثري وتصل بسهولة إىل ثالثني قدما. 

وعندم��ا تتحد موجتان أو أكرث منهام، أو متر عاصفة ضخمة فوق هذه املنطقة فقد 

يصل ارتفاع املوج إىل ستني قدما.

فكر جوش��وا س��لوكوم مؤلف كتاب »اإلبحار وحيدا حول العامل« يف عبور هذه 

املنطق��ة م��ن تازماينا إىل أفريقي��ا الجنوبية يف أول رحلة منف��ردة له لإلبحار حول 

العامل. لكنه قرر عدم املخاطرة واتخذ مسارا حول شامل أسرتاليا خالل منطقة أهدأ 

م��ن املحيط الهندي. اتخذ احتياطاته أيضا لتجنب املحيط الجنويب يف ش��تاء نصف 

الك��رة الجنويب. كتب ما ييل: »مل تكن لدي رغبة يف الوصول إىل رأس الرجاء الصالح 

قبل منتصف الصيف حيث إن الوقت اآلن هو أوائل الش��تاء. كنت مرة مقابل رأس 

الرجاء الصالح يف يوليو والذي كان بالطبع منتصف الش��تاء هناك. صادفت السفينة 

املنيع��ة التي كنت أقوده��ا عواصف قوية، وعانت منه��ا. ال أرغب يف أي عواصف 

ش��توية اآلن«. يدعى هذا املقطع من خطوط العرض األربعينات املزمجرة من قبل 

البحارة ولسبب وجيه)1(.

املحي��ط الجنويب طريق كالس��ييك للبح��ارة الذين يودون الحص��ول عىل أرقام 

قياسية يف املالحة. تهب الرياح الغربية باالتجاه املفيد لرحلة من الغرب إىل الرشق، 

وينقص خ��ط العرض األعىل املس��افة الكلية من جنوب أفريقيا إىل أس��رتاليا. لكن 



116

الفن الضائع

الخطر يكمن يف العواصف واألمواج التي هي حقا مثرية للرعب خالل فصل الش��تاء  

يف نصف الكرة الجنويب مع منطقة تالمس  طويلة.

قصة آيب س��اندرالند درس مفيد ح��ول أخطار عبور املحيط الجنويب خالل فصل 

الشتاء الجنويب. يف سن السادسة عرشة حاولت آيب أن تصبح أصغر فتاة تقوم برحلة 

مالحية من دون مس��اعدة. يجمع اتحاد اإلبحار الرشاعي العاملي )ISAF( سجالت 

حول اإلبحار، ويحافظ عىل أرقام قياسية، لكنه يرفض قبول محاوالت تسجيل أرقام 

من أي شخص تحت سن الثامنة عرشة. حتى ال يشجع الترصف املتهور)2(.

أتم زاك، شقيق آيب، رحلة إبحار منفردة يف الفرتة ما بني 2008 - 2009 ليصبح 

بش��كل غري رسمي أول ش��خص تحت س��ن الثامنة عرشة يقوم برحلة كهذه من 

دون مس��اعدة. كان يف السادس��ة عرشة من عمره عندما قام بهذه الرحلة. شجع 

والد آيب وأخوها طموحها للقيام بهذه الرحلة، وساعدا يف تدريبها. كانت تتنافس 

مع جيسيكا واطسن األسرتالية التي كانت تحاول القيام باإلنجاز ذاته. لو نجحت 

الرحلة فإن جيسيكا أو آيب ستَدعي أنها أول فتاة تحت سن السابعة عرشة قامت 

بهذه الرحلة عىل الرغم من رفض ال�� ISAF قبول هذه األرقام القياسية.

أحرزت جيس��يكا واطسن مسبقا تقدما كبريا عىل منافستها حيث إنها غادرت 

س��يدين بتاري��خ 18 أكتوبر من العام 2009. ب��دأت آيب محاولتها يف 10 يناير من 

الع��ام 2010 م��ن مارينا دي��ل راي يف كاليفورنيا. بعد مثانية أي��ام من محاولتها، 

فش��لت أنظمة الطاقة يف زورقها يف تزويده��ا بالطاقة الالزمة. بعد عملية إصالح 

رسيعة غادرت آيب كارلو س��ان لوكاس يف املكس��يك يف 6 فراي��ر من العام 2010 

مبحرة جنوبا عىل طول سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية. بعد تعرضها النقالب 

)حيث انقلب الزورق 90 درجة عىل أحد جانبيه، وكان الرشاع موازيا متاما لسطح 

امل��اء(، بينام كانت تلف حول رأس الرجاء الصال��ح، وتعطل مالحها اآليل توقفت 

آيب يف كيب تاون يف أفريقيا الجنوبية إلصالح الزورق منهية محاولتها باإلبحار من 

دون توقف.

يعتر البحارة املغادرة يوم الجمعة نذير ش��ؤم، لكن آيب أبحرت يوم الجمعة يف 

21 مايو من العام 2010. بنية عبور املحيط الجنويب مبارشة إىل أسرتاليا خالل الشتاء 

الجنويب. كانت جيس��يكا واطس��ن قد أنهت من فورها إبحاره��ا يف 15 مايو. خالل 
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عبورها املحيط الجن��ويب عانت آيب من انقالبات متعددة للزورق. يف 10 يونيو فقد 

ال��زورق الرشاع بفعل موجة عاتية خالل عاصف��ة، وترك زورق آل وايلد آيز متوقفا 

عند خط عرض 41 جنوبا و75 درجة رشقا عىل بعد ألفي ميل غرب – جنوب غرب 

بريث يف أس��رتاليا. لحس��ن الحظ أرسلت إحدى مرسالت إش��ارات الطوارئ لألقامر 

االصطناعية يف زورقها إش��ارة الخطر. أرسلت السلطات األسرتالية طائرة كانتاس من 

ب��ريث يف رحلة طوله��ا 4 آالف ميل لتقويم حالة وايلد آيز وآيب. ش��ق زورق الصيد 

الفرن��ي إييل دو ال رييوني��ون طريقه نحو الزورق املعطوب وايلد آيز، ووصل إليه 

يف 12 يوني��و. يف عملية اإلنقاذ أرشف قبطان زورق الصيد نفس��ه عىل املوت حيث 

س��قط يف املياه الباردة جدا. أنقذ يف النهاية وجلبت آيب إىل س��طح الزورق، وعادت 

يف النهاية إىل كاليفورنيا)3(. 

مل تك��ن خ��رة آيب يف املحيط الجن��ويب عىل الرغم من خطورته��ا هي الوحيدة. 

تخَوف البحارة بحق من عبور هذه املنطقة. خالل أول مس��ابقة لإلبحار حول العامل 

منف��ردا يف العامني 1968-1969 عاد املنافس الريطاين دونالد كراوبريس��ت أدراجه 

قبل الوصول إىل املحيط الجنويب. احتفظ بس��جل مزَيف، وانتحر يف النهاية بدال من 

املخاطرة بعبوره. هذه هي الس��معة التي تتمتع بها هذه املنطقة املمتدة يف حدود 

عرشة آالف ميل. 

األمواج املقرتبة من الشاطئ 
عندم��ا تقرتب األمواج من الش��اطئ فإنها تبدأ عادة م��ن املياه العميقة، حيث 

تح��دد رسعة األم��واج بطول املوجة. مع تقدم األمواج باس��تمرار يف مياه أقل عمقا 

تبدأ مدارات جزيئات املاء باإلحس��اس باالحتكاك بقعر البحر، ويحدث هذا س��حبا 

يبطئ حركتها. يوضح الشكل )145( انتقال األمواج من مياه عميقة إىل مياه ضحلة 

ث��م تحطمها. مع انخفاض عمق املياه تنخفض رسعة األمواج. ومع انخفاض الرسعة 

تتقارب األمواج بعضها من بعض، ومتيل إىل »الرتاكم«  مبعنى أن سطحها يصبح أكرث 

انح��دارا، ويتناقص طول موجتها. ويف النهاية تصبح املوجة غري مس��تقرة وتتحطم. 

وعندم��ا يحدث هذا يكرس التالمس مع قاع البحر املدارات الدائرية لجزيئات املاء. 

يتجعد الجزء العلوي من املوجة عىل نفسه، ويفرغ طاقته عىل الشاطئ. 
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تعتمد طبيعة املوجة املتحطمة عىل طول موجة التضخم املقرتب من اليابس��ة 

وميل قاع البحر. لو كان امليل قويا نسبيا، تتحطم األمواج فجأة، مولدة موجة إغراق. 

لو كان امليل تحت س��طح املاء أخف فس��تتحرك األمواج نحو الش��اطئ بوجه مائل 

رمبا ال يتحطم إال بعد قطعه مسافة ما: هذه األمواج تصلح لرياضة ركوب األمواج.

 )wave shoaling( تدع��ى عملية تحطم األمواج يف مياه ضحل��ة مبوجة ضحلة

من قبل البحارة. الش��ول )shoal( هو مكان تكون فيه املياه ضحلة. حتى من دون 

وج��ود ش��اطئ بالقرب منه، ميكن لألمواج أن تتحطم ف��وق مياه ضحلة مبا يف ذلك 

الصخور املغمورة باملاء. بالنس��بة إىل البحارة فإن هذه قضية حيوية. ميكن للمالحة 

يف مي��اه ضحلة أن تك��ون خطرية وخادعة. ميكن لصخرة مغم��ورة أن تحدث خرقا 

كبريا يف جس��م السفينة مس��ببة كارثة. عند عبور مياه ضحلة يراقب طاقم السفينة 

بعناية أماكن املياه الضحلة متفحصني أش��كال األمواج، ومخترين انحدار سطوحها، 

أو منصتني ألصوات تحطمها يف الليل. 

لو كان الش��اطئ عميقا – أي ليس هناك تدرج عىل اإلطالق من املياه العميقة 

إىل الش��اطئ، تنعك��س األمواج وتنتق��ل يف االتجاه املعاكس م��ن دون أن تتحطم، 

مثل س��باح السباحة الحرة يف األوملبياد، حيث يدور يف االتجاه املعاكس تحت املاء. 

التضخ��م ال��ذي ينعكس من جرف حاد ميتد إىل مياه عميق��ة ميكن أن يكون هادئا 

بش��كل مدهش، عىل الرغم من أنه قد يبدو كأنه ترتيب مثايل ملواجهة عنيفة. عىل 

العك��س من ذلك، فالتضخم الكب��ري الذي يصطدم بجرف، يرتفع ببس��اطة ويهبط 

الشكل )145(: مع اقرتاب األمواج من مياه ضحلة، تشعر باإلعاقة من قاع البحر. يتناقص طول 

املوجة، وتصبح األمواج أشد ميال ويف النهاية تتحطم. 

تحطم األمواج
تصبح قوة األمواج أكرث ميال

أمواج املياه العميقة
مياه ضحلة
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وه��و يرتد، بالقليل من الفعل. يدعو أحد م��دريس الكاياك البحرية هذا ب�� »رافعة 

التضخم«، وجع��ل الطالب يجدفون حتى أعىل الجرف ليعلمهم كيف يتحكمون يف 

الكاياك، ويقهرون الخوف باملعرفة. يضع القطو رسطان البحر املجربون عىل شاطئ 

بلدة مني املصايد بالقرب من الجرف، ألنهم يعلمون أن آخرين قد يخافون بال مرر 

االقرتاب منه.

انكسار املوجة
لألمواج يف املحيط قمم متتد عموديا عىل اتجاه حركتها كام يف الش��كل )146(. 

بالنس��بة إىل تضخم يكون اتجاه الحركة يف املحيط املفتوح عىل شكل خط مستقيم، 

لكن إذا وصل التضخم إىل مياه ضحلة فسوف يحني مساره. 

يف الفصل التاس��ع ناقشت كيف أن الضوء ينحني )أو ينكرس( بسبب الكثافات 

املختلف��ة للهواء مام يخلق تش��وهات ورسابات. عندما تتغ��ري رسعة املوجة وهي 

تتح��رك فإنها عموما تنح��رف. تنحرف أمواج املياه أيضا. م��ع اقرتاب مجموعة من 

األمواج من مياه ضحلة، يشوه قاع البحر شكلها، ويحني مسارها الكيل. بصورة عامة 

تنحني أمواج البحر بحيث تكون قممها موازية للشاطئ عندما تتحطم.

)الشكل 146(: حركة األمواج عمودية عىل قممها.

اتجاه الحركة

قمة املوجة
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ميكن ملالح جيد أن »يقرأ« شاطئ البحر وأن يتنبأ بحالة األمواج من شكلها. تركز 

النت��وءات التي متتد يف البحر طاقة األمواج مع تجمع القمم وإحداثها للحت. توزع 

الخلجان طلقة األمواج، وتجمع معظم الرتس��بات الت��ي نجمت عن حت النتوءات 

املعرضة لألمواج. أحد النتوءات املش��هورة يف جنوب إنجلرتا هو الليزارد، وهو ش��به 

جزيرة متتد من ش��اطئ كورنويل إىل القناة اإلنجليزية. إنه موقع العديد من السفن 

املتحطمة. إذا مل تعط س��فينة ما الليزارد مس��افة كافية م��ن البحر، ميكن لعاصفة 

مة خطرية، تدفع السفن البائسة ضد القاع  قوية من األطلي أن تخلق أمواجا محطَّ

الضحل املتعرج الذي يرز تحت املاء.

ميكن لألمواج أن تنكرس بش��دة أحيانا حول الجزر بحي��ث تحيط بها بالكامل. 

يظهر الشكل )147( كيف يتحرك التضخم حول جزيرة بيكر، مقابل شاطئ مني. يف 

تضخم جنويب، تنكرس األمواج كثريا بحيث تجري رشقا وغربا عىل الجانب الش��اميل 

م��ن الجزيرة. تتَبعت قمم األمواج يف الش��كل، وأرشت إىل اتجاه الحركة باألس��هم. 

لجزيرة بيكر نفس��ها عنق ضيق من الحواف الصخرية متتد نحو الش��امل. يف حالة 

وج��ود تضخم جنويب قوي من خليج م��ني، تتحطم األمواج يف االتجاه املعاكس عىل 

القاع الضحل مام قد يفاجئ الغافلني عنه. 

رؤوس صخرية

الش��كل )147(: انكسار املوج 

ح��ول جزي��رة بيك��ر يف مني. 

ميك��ن لألم��واج يف الجن��وب 

أن تلتف ح��ول الجزيرة وأن 

تتحط��م من ال��رق والغرب 

عىل الجهة الشاملية )الخلفية( 

م��ن الجزيرة، حي��ث تتحطم 

عىل الرؤوس الصخرية. 

لتل كرانبريي

جزيرة بيكر
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تداخل األمواج وانعكاساتها 
بعي��دا يف البحر من النادر وجود تضخم واحد أو مجموعة وحيدة من األمواج. 

ميكن للرياح الس��ائدة والعواصف والظروف املحلي��ة أن تدفع تضخامت وموجات 

ع��دة، تأيت من اتجاهات مختلفة بأطوال موج��ات مختلفة. عندما يلتقي تضخامن 

 .)interference( أو أك��رث يف املحيط، فإنهام يندمج��ان يف عملية ُتدعى التداخ��ل

تس��تطيع األمواج أن متر بعضها عر بعض من دون أن تتش��وه، لكن عندما تلتقي 

موجتان فإن انزياحات األمواج املتداخلة تجتمع بعضها مع بعض. يف الشكل )148( 

أبني نوعني من التداخل. يف إحدى الحالتني يدعى تداخال بناًء )الش��كل 148، يسارا( 

حيث تضاف قمة موجة إىل قمة موجة أخرى، وباملثل يضاف القعران، مولدا موجة 

مركبة بارتفاع أكر من ارتفاع أي من املوجتني.

يف حالة التداخل املخرب )الشكل 148 - ميينا( تضاف قمة موجة إىل قعر موجة 

أخ��رى خالق��ة ارتفاعا كليا أق��ل للموجة املركبة من ارتفاع أي م��ن املوجتني. بينام 

يظه��ر الش��كل )148( اضطرابا يف اتجاه واحد فإن أم��واج املحيط هي يف الحقيقة 

ثنائية البعد وتنتقل باتجاهات مختلفة. بعيدا يف البحر، ميكن للتضخامت املدفوعة 

الش��كل )148(: تداخل بن��اء عندما تضاف قمة إىل قمة أخ��رى. التداخل املخرب ينجم عندما 

تضاف قمة إىل قعر.

تداخل بناء

موجة 1 موجة 1

موجة 2 موجة 2

تداخل بناء

تداخل مخرب

موجة 1 موجة 1

موجة 2 موجة 2



122

الفن الضائع

بعاصفت��ني مختلفت��ني أن تعر املمرات عند زاوية معينة منتج��ة ما يدعوه البحارة 

أحيانا ببحر مضطرب والذي يبدو أنه من دون منط محدد.

عندما تصادف سلسلة من األمواج جرفا حادا ميتد يف أعامق البحر فإنها تنعكس 

بدال من أن تتحطم كام ذكر س��ابقا. تشبه حركة األمواج وهي تنعكس كثريا عملية 

انع��كاس الضوء من مرآة. لو رضبت أش��عة الجرف عند زاوي��ة معينة، فإن الزاوية 

املرتدة تكون مس��اوية لها، لكنها فقط تنحرف من اليسار إىل اليمني. يخلق تداخل 

األمواج القادمة مع األمواج املرتدة من جرف حاد بزاوية بحرا مضطربا.

املالحة باألمواج 
ميكن أن تعلن اليابس��ة وجودها من مسافة معترة يف البحر من خالل تأثريها 

يف األم��واج. ميك��ن للتضخامت أن تنعكس من الش��واطئ، وتنك��رس حول مناطق 

 wave( أقل عمقا. ُيدعى اس��تخدام أمناط األمواج للمالحة أحيانا باملالحة باألمواج

piloting(. ميك��ن ملالح��ي املحيط الهادئ أن يس��تخدموا أحيانا اإلحس��اس مبيل 

الق��ارب عىل األم��واج كطريقة لتمييز أمناط من األمواج تس��اعدهم يف التوجه إىل 

اليابس��ة. وثقت املالحة باألمواج لدى املالحني املحليني من جزيرة توماكو وكرييبايت 

)ج��زر غيلرت س��ابقا( وأرخبيل تونغا وتيكوبيا وجزر مارش��ال)4(، )5(، )6(. رمبا وجد 

أك��رث أنظمة املالح��ة باألمواج تطورا يف جزر مارش��ال حيث اس��تخدمت متثيالت 

دعيت بخرائط العصا )Stick Charts( لتعليم املالحني كيفية العثور عىل اليابس��ة 

باستخدام أمناط األمواج.

تب��دأ املالحة باألم��واج من معرفة عميق��ة بأمناط التضخم. تنت��ج التضخامت 

املسيطرة نفس��ها من أمناط الرياح املؤثرة فيها. تختر بعض تجمع الجزر مثل جزر 

غيل��رت تضخامت لرياح تجارية من الرشق خالل فص��ول معينة. ميكن للعواصف 

البعي��دة أن تنت��ج تضخامت من اتجاهات مختلفة. عىل س��بيل املثال ناتج عاصفة 

قوية يف شامل املحيط الهادئ. 

بين��ام تكون أمناط التضخ��امت فصلية غالبا، بيد أن بعضه��ا موثوق عىل مدار 

الس��نة. يخلق املحيط الجنويب مبنطقة التالمس العاملية تضخام من الجنوب الغريب 

الذي يخرتق معظم املحيط الهادئ ش��امال حتى ه��اواي وهو معروف جيدا. يدعو 
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امل��الح آبريا من كرييبايت هذا التضخم ب���� )nao bangaki()7(. يقتبس ديفيد لويس 

آب��ريا حول خصائص هذا التضخم: »إنه ضخ��م وطويل ومنخفض وال يتحطم، وهو 

مستقل عن الرياح التجارية. لو كنت يف قارب متجه من أوناتاو إىل تابيتويا )تقريبا 

شامل – شامل غرب( تشعر بأنه عىل شكل جرف بطيء يدفع القارب قليال من جهة 

اليسار. ميكن اكتشاف هذا املد فوق البحار كلها«)8(.

حتى يف حال غياب اليابس��ة، تقدم التضخامت بوصلة طبيعية ميكنها أن تضاف 

إىل بوصلة النجوم وبوصلة الرياح الس��تخدامها يف املالحة. عىل الرغم من أن النجوم 

والري��اح والتضخ��امت كلها تظهر اختالفات فصلية قابل��ة للتنبؤ فإن مجموع هذه 

املؤرشات الثالثة ميكنه أن يشكل صورة متسقة للمالح. يف الكثري من األوصاف حول 

اس��تخدام التضخم يف املالحة، يش��عر مالحو املحيط الهادئ بتأثري التضخم يف حركة 

القارب بدال من استخدام إشارات مرئية.

تؤثر اليابسة يف التضخامت بثالث طرق. أوال عندما تدخل األمواج مياها ضحلة، 

وتتحطم عىل الشاطئ، ميتص التضخم، ويتشكل نوع من »ظل تضخم« عىل الجانب 

اآلخر من الجزيرة. ثانيا مع انعكاس األمواج من الش��اطئ، تتداخل األمواج املرتدة 

مع األمواج القادمة، مام يخلق منطا مميزا. لكن األمواج املرتدة تكون غالبا ضعيفة، 

حيث إنها فقدت معظم طاقتها بالتحطم عىل الش��اطئ. ثالثا مع انكس��ار األمواج 

ح��ول جزيرة ما، يظهر الجان��ب الخلفي بحرا متقاطعا حي��ث تتداخل التضخامت 

املنكرسة من طريف الجزيرة بعضها مع بعض.

يظهر الشكل )149( ظل تضخم يف الحالة القصوى لجزيرة مبياه عميقة شديدة 

االنح��دار. الجزي��رة مع ذلك ضحلة مبا يكفي عند الس��طح، بحي��ث تخمد األمواج 

املتحطمة التضخمني عىل الطرف املكش��وف من الجزيرة. يعيق االنخفاض العميق 

انكس��ار التضخمني حول أي طرف من الجزيرة. يعرف املالح أنه بالقرب من جزيرة 

أو تجم��ع جزر عندما ينخفض التضخم املس��يطر. لو كانت الجزيرة معروفة، ميكن 

استخدام ظل التضخم لتأسيس خط موقع.
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عندما كان القبطان جيمس كوك يبحر يف املحيط الهادئ يف العام 1773، يشري سجله 

عدة مرات إىل ش��دة تضخامت املحيط واتجاهاتها. استخدم مرارا وجود تضخم أو عدم 

وجوده ليستنتج ما إذا كان بالقرب من اليابسة أم ال. كان يرهب، بحق، أرخبيل توموتو 

يف املحيط الهادئ، والذي ُيدعى غالبا »األرخبيل الخطري« بسبب حطام الكثري من السفن 

هن��اك. بينام كان يحاول العثور عىل ممر خالل تواموتوس الحظ أن البحر هادئ، وتابع 

بأقىص ما ميكن من الحذر. يف النهاية عندما ارتد تضخم هائل من الجنوب، اس��تنتج أنه 

قد تجاوز األرخبيل بأمان، وأنه أصبح خارج منطقة الخطر)9(.

ميك��ن أن تق��دم انعكاس��ات األمواج من الج��زر دالئل عىل وجوده��ا. عندما يرتد 

التضخم من شاطئ مكشوف لجزيرة ما، فإنه يخلق منطا إشعاعيا من األمواج. ترتد أعىل 

ارتفاعات األمواج إىل التضخم الرئيس، كام يف الش��كل )150(. تتناقص ارتفاعات األمواج 

املنعكسة مع املسافة، لكن من املمكن اكتشافها من ُبعد ثالثني ميال بحريا تقريبا. 

الش��كل )149(: جزي��رة 

لتحط��م  ميك��ن  حي��ث 

األمواج عىل الشاطئ أن 

يخل��ق ظ��ل تضخم عىل 

طرفها الخلفي. 

الش��كل )150(: من��وذج 

األم��واج املنعكس��ة من 

جزيرة. 

تضخم

تضخم

ظل

منعكسة

منعكسة



125

قراءة األمواج

ل��و ُطبق من��وذج التضخم الق��ادم وظل املوج��ة يف الش��كل )149( مع منوذج 

التضخم املنعكس يف الش��كل )150(، تكون النتيجة هي النموذج املوضح يف الشكل 

)151(. ينش��أ ه��ذا النموذج من تداخل قمة مع قمة خالق��ا اضطرابا ضخام، ومن 

تداخ��ل قمة مع قعر خالق��ا اضطرابا صغريا. حيث تك��ون للتضخم املنعكس قمم 

موازية يف معظمها للتضخم القادم، يكون النموذج الناتج ناعام )Smooth( نس��بيا. 

يف الش��كل )151( يوص��ف التضخم القادم بأنه آٍت من ال��رشق، كام قد يكون هو 

الحال يف منطقة وفصل تس��يطر فيهام الرياح التجارية. املنطقة الناعمة هي بشكل 

رئيس باتجاه الرشق. إىل الش��امل الرشق��ي والجنوب الرشقي يتحرك التضخم املرتد 

بزاوي��ة 45 درجة تقريبا بالنس��بة إىل التضخم القادم، ويخلق مجموعًة من األمواج 

عىل شكل أهرام، وبحرا مضطربا إىل حد ما. مبا أن املوجة املرتدة تنترش عىل مسافة 

واسعة فإن التداخل يخمد يف النهاية.

بتفحص دقيق للشكل )151( يف منطقة األمواج الهرمية الشكل إىل الجنوب الرشقي 

والش��امل الغريب، رمبا مييز القارئ الحصيف منوذجا تش��كل فيه قمم األهرام نوعا من 

الخط املنحني يش��ري نحو اليابس��ة. من حيث املبدأ لو اس��تطاع مالح متييز خط أمواج 

هرمي القمة ميكنه استخدامه كطريقة للعثور عىل اليابسة عىل مسافة ما يف البحر.

الشكل )151(: منوذج تداخل األمواج حول جزيرة دائرية. التضخم الرئيس يأيت من الرق.

كاج إن روجيب

جور إن أوكمي

كاج إن روجيب

تضخم رشقي

تضخم رشقي
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أجرى جوزف غينز دراسة حديثة عن املالحة باألمواج يف جزر مارشال كجزء من 

رسالة الدكتوراه يف جامعة هاواي. كان مستشاره الرئيس القبطان كورينت جويل من 

س��كان أرخبيل رونغيالب األصليني يف جزر املارش��ال. هناك قضية رئيسة يف دراسات 

مخطط��ات املالحة التقليدي��ة يف جزر املحيط الهادئ، وهي مس��ألة اقتحام الثقافة 

األوروبي��ة الغربية. مبا أن جزر املارش��ال معزولة يف منتص��ف املحيط الهادئ كانت 

املس��توطنات األوىل الرئيسة مؤلفة من مركز أملاين مل يؤسس حتى النصف الثاين من 

القرن التاس��ع عرش. اس��توىل اليابانيون عليها العام 1914، وأنش��أوا نقاطا عسكرية 

نة ألغراض دفاعية. بعد الس��يطرة عليها من قب��ل الواليات املتحدة يف الحرب  محصَّ

العاملية الثانية أصبحت جزر مارش��ال موقَع اختباٍر رئيسا لألسلحة النووية للواليات 

املتح��دة. ع��ىل الرغم من أن الكثري م��ن مهارات املالحة التقليدية قد ُنس��يت، غري 

أن بع��ض املالحني الذين تعلموا الطرق التقليدي��ة يف صغرهم يحاولون إعادة إحياء 

االهتامم بها لدى األجيال الشابة. اهتم كورينت جويل بحامس بإعادة إحياء املهارات 

املالحية ألجداده، وبحث عن التعاون مع علامء األنرثوبولوجيا يف جامعة هاواي.

كان عم��ل جويل الرئيس مع غينز هو توضيح طريقة املالحة باألمواج وفهمها. 

تعطى أس��امء معينة لنامذج التداخل بني تضخم ق��ادم وارتداداته يف مخطط جزر 

املارش��ال. منطقة التداخل الناع��م التي ُترى إىل الرشق يف املخط��ط )151( ُتدعى 

»جور إن أوكمي«. اش��ُتق هذا االس��م من مصطلح لعمود يس��تخدم اللتقاط خبز 

الفاكهة من األش��جار، وله انحناء عىل ش��كل الحرف »V«، يقال إنه يشبه التداخل 

البن��اء للتضخم القادم واملنعك��س. دعيت املنطقة إىل الش��امل الرشقي والجنوب 

الرشقي بأمواج هرمية كام يف الش��كل )151( بالعبارة »كاج إن روجيب« والتي هي 

اسم الصنارة والطعم للسمك الطائر)10(.

الختبار مخططات جويل املالحية، عمل غينز مع علامء املحيط عىل اس��تخدام 

مجموعة من أجهزة العوم الحساس��ة لألمواج إىل الرشق من جزيرة مرجانية ُتدعى 

آرنو. عىل الرغم من أن جويل ميَّز التضخم املرتد من الخليج إىل الرشق، فإن أجهزة 

العوم مل تفعل ذلك)11(. كان هذا يف منطقة »جور إن أوكمي« يف الش��كل )151(. 

أج��ري اختبار آخر ملالحة جوي��ل. بينام كان جويل نامئا، أبحر غينز مع طاقم زورق 

األبحاث ملس��افة خمس��ة وعرشين ميال بحريا إىل الجن��وب الرشقي من آرنو بعيدا 
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عن رؤية اليابس��ة. عندما اس��تيقظ جويل طلب غينز منه أن يعرث عىل الطريق إىل 

أرنو بناء عىل ما يراه من منط األمواج. اكتشف جويل ال� »كاج إن روجيب«، ووجه 

الطاقم باتجاه الشامل الغريب نحو آرنو)12(.

ينتج منط آخر لألمواج يشري إىل اليابسة عندما تنكرس األمواج حول الجزر منتجة 

تضخ��امت متقاطع��ة )crossing swells( عىل الطرف اآلخر م��ن الجزيرة. يوضح 

الش��كل )152( هذا يف حالة مد رشقي ينكرس حول جزي��رة حيث أبني التضخامت 

املتقاطع��ة عىل الطرف الغ��ريب أو )الخلفي(. ميكن ملنطق��ة التضخامت املتقاطعة 

هذه أن تنتج أمواجا هرمية الشكل أيضا، وأن تخلق بحرا مضطربا. عىل النقيض من 

التضخم املرتد الضعيف أحيانا، فإن التضخم املنحرف من الطرف الخلفي لجزيرة ما 

ميكن متييزه بشكل واضح حتى بالنسبة إىل الغربيني، وغالبا ما يظهر يف صور األقامر 

الفضائية. يدعو جويل هذا النمط من التضخامت املتقاطعة »نيت إن كوت«، وهو 

اس��م قفص صغري اللتقاط الطيور. يقال إن أس��الك القفص املتقاطعة تشبه األمناط 

املتقاطعة للتضخامت عند الطرف الخلفي من الجزيرة)13(.

)الشكل 152(: االنكسار )أو االنحراف( حول جزيرة.

تضخم رشقي

نيت إن كوت
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تفس��ري جويل لظاهرة »نيت إن كوت« لغينز له ناحية غريبة. بدال من اإلشارة 

إىل التضخم��ني املتقاطعني عىل أنهام تحوالن ناجامن عن انحراف التضخم الرشقي، 

يدعوهام جويل بتضخمني »ش��اميل« و»جنويب«)14(. مبعنى م��ا فإن االتجاه املبارش 

للتضخم هو الذي يعطيه اسمه بغض النظر عن خلفيته.

أح��د أك��رث املبادئ طراف��ة يف املالحة باألمواج لجزر مارش��ال ه��و »الديليب« 

)dilep(. يعني هذا املصطلح »العمود الفقري«، ويكتب أحيانا دريليب أو ريليب. 

يلفظ الحرف الس��اكن األول عىل ش��كل »ر« مدحرجة. الديليب عبارة عن مس��ار 

موجة ميتد بني جزيرتني. خالل عمل غينز يف جزر مارشال رشح خبريان هام كورينت 

جويل )القبطان كورينت( وتوماس بوكني موضوع »الديليب«. بالنس��بة إليهام فهي 

منطق��ة ترتاكم فيها األمواج خالل م��ا يبدو أنه تداخل بناء لتضخمني متعاكس��ني. 

عندم��ا يبحر بح��ار من جزيرة إىل أخ��رى، فإنه يحدد االتج��اه أوال، ثم يبحث عن 

الديلي��ب )التضخم املمتد( الذي يص��ل بني الجزيرتني. هذا الديليب عبارة عن ممر 

بأم��واج مضطربة. تعر الكلمة ب��وج »booj« أو »عقدة« عن املوجة املصنوعة من 

التداخ��ل البناء لتضخمني. الديليب يف الحقيق��ة ممر مؤلف من عدد من البوجات 

أو العقد)15(.

يف الش��كل )153( أحاول أن أعرث عىل تفس��ري للمبدأ كام رشحه جويل وبوكني 

لغينز. هناك ديليبان )تضخامن( يف الش��كل، أحده��ام يربط الجزيرة )1( بالجزيرة 

)2(، والث��اين يربط الجزيرة )1( بالجزيرة )3(. هدف املالح هو االس��تمرار عىل هذا 

املس��ار. مادام الق��ارب بقي عىل الديليب، فإنه يتحرك بحرك��ة تناظرية تحت تأثري 

األمواج. لو أنه انحرف إىل طرف أو آخر، فس��وف يش��عر بقوة من أحد التضخمني 

أقوى من اآلخر، وس��يظهر هذا عىل ش��كل حركة اهتزازية غري تناظرية للقارب. فن 

املالحة هنا هو يف الحفاظ عىل القارب عىل املس��ار الصحيح عن طريق اإلحس��اس 

بتأثري الديليب من خالل ترصف القارب. 

أعطى اثنان آخران من سكان جزر مارشال األصليني اللذين قابلهام غينز تفسريا 

مختلفا ملنش��أ الديلي��ب. بدال من وصفه عىل أنه نتاج تضخمني متعاكس��ني، اّدعى 

املخران إيس��او إيكنيالنغ ووييل مويكتو أنه ينتج ع��ن التضخم املرتد من الجزيرة 

املقصودة)16(.
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ت��رشح عامل��ة األنرثوبولوجيا ماري��ان جورج طريق��ة للمالحة باألم��واج تذكر 

بالديليب يف جزر س��انتا كروز يف الجنوب الرشقي من جزر س��ولومان. كان مصدر 

معلوماتها مالحا ُيدعى كولوس��و كاهيا كافيا، الذي تويف بعد ذلك. يشري ممر مميز 

لألمواج إىل مس��ار بني جزيريت تاوماكو ونيفيل��ويل. يف هذه الحالة يفرس كافيا املمر 

عىل أنه ناشئ عن ارتداد التضخم املسيطر من الجزيرة املقصودة، وهذا يشبه كثريا 

تفس��ري إيكنيالنغ ومويكتو للديليب. كام بالنس��بة إىل ديليب جزر املارشال، تبقى 

حرك��ة الزورق متناظرة مادام عىل املس��ار. لكن لو انحرف املالح عن هذا املس��ار، 

فس��تتغري حركة الزورق. بحسب تفس��ري كافيا، لو حاد الزورق عن مساره، فسوف 

تظهر حركة بيضاوية غري تناظرية، بدال من االهتزاز املبارش إىل األعىل واألسفل وهو 

عىل مساره الصحيح)17(. 

ما الديليب؟ تفسري بوكني وجويل عىل أنه ناشئ عن تقاطع تضخمني وتصادمهام 

ليالئ��م جيدا فهمنا الغ��ريب العادي. يوح��ي وصفهام بوجود تضخمني متعاكس��ني 

)الشكل 153(: ديليب يف مالحة باألمواج يف جزر مارشال. 

جزيرة 2جزيرة 3

جزيرة 1

ديليب
ديليب
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يوازيان دوما املس��ار الواصل بني جزيرتني. يفكر الغربيون عادة يف التضخم عىل أنه 

ي��أيت من جهة واحدة، وأن أي انع��كاس أو انحراف لهذا املد يغريه، بحيث ال يصبح 

بعد ذلك »التضخم« نفس��ه. بهذا املعنى الغريب، وبوجود تضخم أو اثنني يف منطقة 

ما، رمبا يكون من املس��تحيل العثور عىل تضخمني متعاكسني موازيني ملسار األمواج 

بني الجزر املتقابلة.

عندما حاول غينز ومس��اعدوه اكتش��اف الديليب عىل املس��ار شامل – جنوب 

الذي بني جزيريت )atolls( ماجورو وأور بواسطة عوامات األمواج، استطاعوا العثور 

ع��ىل التضخم الرشقي املس��يطر، لكنه��م مل يجدوا أي أثر لوج��ود تضخم من جهة 

الغرب. لكن جويل مع ذلك ادعى أنه ش��عر بتضخم من جهة الغرب)18(. رمبا تصور 

جويل وبوكني أمناطا تخلق مسارا للموج كنتيجة لتقاطع تضخمني. يف وصف جويل 

للنيت يف الكوت، كان وصفه لتضخمني هو وجود تضخم واحد انقس��م إىل قسمني، 

وتغري بفعل االنحراف حول الجزيرة.

يف الش��كل )154( أبني نتيجة منوذج حاس��ويب مبس��ط جدا لتضخم بحري يأيت 

من الرشق، ويصل إىل جزر مارش��ال. يش��ار يف الش��كل إىل جزر آرن��و وكواجاليان 

ورونغي��الب. وضعت يف النموذج انعكاس��ات كاملة من الجزر م��ن دون انحراف، 

ومن دون متثيل للفقد يف الطاقة للتضخامت التي تتحطم عىل ضفاف الجزر. متتلك 

املناط��ق األعتم طاقة موجية أكر، بينام متتلك املناطق األفتح طاقة أقل. ترز بعض 

الخصائص املميزة. الخاصة األكرث وضوحا هي ظالل التضخم التي تلقيها الجزر عىل 

الط��رف الخلفي. يخفي التوجه ش��امل جنوب الجزر تقريب��ا التضخم الرشقي عىل 

الجانب الغريب من سلس��لة الج��زر. الخاصة األكرث غرابة ه��ي تركيز طاقة األمواج 

في��ام ميكن وصفه عىل أنه بنية رشيطية، والتي غالبا ما تصل كل جزيرتني إحداهام 

باألخ��رى. فيام إذا كانت هذه الن��امذج من طاقة األمواج متثل م��ا يدعوه البحارة 

بالديليب يبقى موضع سؤال.

تكون االنعكاسات أضعف من تلك املبينة يف الشكل )154( بكثري. مييل التضخم 

املسيطر واألمواج املحلية املولدة بالرياح إىل أن تطغى عىل االنعكاسات. عىل الرغم 

من ذلك، يشكل التداخل بني التضخم القادم واالنعكاسات مناذج مميزة. لو استطاع 

املالحون املحليون أن يستخلصوا عقليا مساهامت التضخم املسيطر واألمواج املحلية 
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املولدة بالرياح، فسيبقى هناك توقيع مميز وحيد نسبيا لحركة األمواج يتعلق بكل 

رقعة من املحيط. بالتدريب املناسب والكثري من الخرة، ميكن للمالح أن مييز هذه 

النامذج، بينام تبقى عصية عىل غري املتدرب. لو صحَّ هذا، فإن القدرة البسيطة عىل 

اكتش��اف إش��ارات ضعيفة ضمن »ضجيج« يفرس غياب بيانات موثقة من عوامات 

األمواج يف دراسة غينز.

مخططات العيص

أحد مكونات املالحة باألمواج يف جزر مارش��ال هو استخدام مخططات العيص. 

تصنع هذه املخططات منوذجيا من عيدان س��عف ش��جرة جوز الهند، ومن جذور 

الشكل )154(: متثيل النعكاسات أمواج بحتة يف جزر مارشال. هناك تضخم واحد يأيت من الرق 

)من اليمني يف الشكل(. متثل املناطق األغمق ازديادا يف طاقة األمواج. ولد هذا باستخدام نسخة 

معدلة من خزان التموج لبول فالستاد.

ي
رشق

م 
ضخ

كواجاليانت

رونغيالب

آرنو
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البندان��وس، حيث ُيربط بعضها مع بعض لتش��كل ش��بكة. هناك أن��واع عدة من 

مخطط��ات العيص. يس��تخدم أبس��طها كأداة تعليمية تبني كي��ف تنعكس األمواج 

وتنحرف حول الجزر وتشكل أمناط التداخل. متثل املخططات األكرث تعقيدا تجمعات 

محددة لجزر، وتغري التضخم حول هذه الجزر.

يف الع��ام 1901 ن��رش ضاب��ط بحري أملاين اس��مه القبطان وينكل��ر مقاال حول 

مخطط��ات الع��يص بعنوان »ح��ول مخططات بحرية اس��تخدمت س��ابقا يف جزر 

مارشال«)19(. كان مقال وينكلر نتيجة جهوده يف تصنيف أنواع مخططات العيص، 

واس��تخداماتها من عدد من املصادر. تكلم جوزف غينز أيضا عن مخططات العيص 

يف أطروحته للدكتوراه ويف مقال حديث)20(، )21(. يبدو أن هناك اختالفات كبرية 

يف وصف معاين بعض املخططات. وهذا ما يحدث غالبا يف رشح تقنيات املالحة لدى 

الس��كان املحليني. ال توجد كتب تدريس��ية تحتوي هذا النوع من املعرفة. بدال من 

ذلك مترر املعلومات ش��فهيا من املعلم إىل التلميذ. ورمبا تختلف األهمية والتأكيد 

من مالح إىل آخر.

يظهر الش��كل )155( صنفا من مخططات العيص يدعى ماتانغ وابيب وميتو. 

العنارص املشرتكة لتفس��ري هذا النوع من املخططات هي معنى املركز والنهايات 

األربع. ميثل مركز املخطط الجزيرة املقصودة، ومتثل النهايات يف األعىل واألس��فل 

والجوان��ب أربع جزر مج��اورة. إضافة إىل ذلك، يعكس التناظ��ر الرباعي وجود 

أربع��ة تضخامت تأيت م��ن الجهات األربع الرئيس��ة. العصا القطري��ة بني الجزر 

األرب��ع املتجاورة هي لغرض البناء فقط. يف تفس��ري وينكل��ر ووصف جويل فإن 

العصا املس��تقيمة التي تصل ب��ني الجزيرة يف املركز والجزر األرب��ع املجاورة لها 

متثل الديليب. لكن التامثل يتوقف عند هذه النقطة. يبدو أن تفسريات األقواس 

املنحنية وتقاطعاته��ا تحمل معاين عدة، مبا يف ذلك نيت يف كوت ومنطقة »جور 

إن أوكمي« و»كاج إن روجيب«.

للمالحة باألمواج أش��كال مختلفة تعتمد عىل املالح��ني والظروف املحلية. 

وم��ع ذلك يبدو أن هناك إس��رتاتيجيات منتظمة وراء هذا الفن. رمبا أتت هذه 

العنارص املش��رتكة باملالحظة الدقيقة للعمليات الفيزيائية لحركة األمواج، وهي 

تلتقي باليابسة.
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الشكل )155(: مخطط عيص يف جزر املارشال يدعى ماتانغ ووابيبي وميدو. يوضح هذا املخطط 

التضخم وأمناط االنكسار املتعلقة بعدد من الجزر. 

جزيرة

جزيرة

جزيرة

جزيرة رئيسية

جزيرة رئيسية
كاج إن روجيب

جور إن أوكميديليب

ديليب

نيت إن كوت
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للمحيطات أع��اق بعدة أميال وبأش��كال 

مختلفة. يف املقابل، فإن س��طح املحيط متجانس 

جدا بسبب الطبيعة السائلة للاء. فقط بالقرب 

من الش��واطئ يخلق الحيد القاري بحارا ضحلة 

نس��بيا بأعاق تصل إىل مائتي قدم أو أقل. أّدى 

»املد والجزر« وعمق املاء كالها أدوارا مهمة يف 

الرحالت البحرية األوىل حول أوروبا الش��الية. 

سمحت خصائص البحار يف أوروبا الشالية بنوع 

من املالحة بني عىل قياس األعاق. يعرث صيادو 

األس��اك غالبا عىل مس��الكهم مبعاين��ة العمق 

وش��كل قاع البح��ر. مع اكتش��اف مصايد إنتاج 

السمك قرب ش��واطئ أمريكا الشالية انترشت 

هذه الطريقة. عندما يعتقد البحارة أنهم قريبون 

من الرس��و عىل اليابسة يقيس الطاقم عمق قاع 

البحر ملعرفة ما إذا كانوا فوق حيد قاري.

سرب العمق )sounding( هو عملية لقياس 

عم��ق ق��اع البحر. يش��تق ه��ذا املصطلح من 

 »sund« الكلمة اإلنجليزي��ة والنوردية القدمية

سرب األعماق واملد واجلزر

13

 
بأن  البح��ارة  »س��يخربك معظ��م 
أخطر ج��زء من الرحل��ة هو عند 

الرسو يف امليناء«
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وتعني »يس��بح«. أجريت عملية س��رب العمق بواس��طة عصا طويلة عىل نهر النيل 

يف م��ر القدمية رمبا لتجنب املياه الضحلة. بينا كانت االس��تخدامات األوىل لهذه 

الطريقة بغرض األمان، ميكن أن تساعد معرفة عمق قاع البحر وشكله يف املالحة.

ار ثقال يف نهاية خيط، ثم يلقيه من  من السهل قياس عمق قاع البحر: يربط البحَّ

القارب، وميد الحبل حتى يصل إىل القاع، حيث يصبح الحبل رخوا. ثم يسرتجع البحار 

الحبل ويقيس القسم املغمور منه بطول ذراعيه املفتوحتني أو باألغوار أو الفاذوم)٭(. 

من حيث املبدأ، ميكن أن يعمل عمق املاء وشكل قاع البحر كنوع من العالمة الفارقة 

تحت املاء تقوم بتوجيه البحار. حاجج أويل كراملني – بيدرسن مؤسس متحف سفن 

الفايكنغ يف الدمنارك بأن عملية س��رب العمق كانت العنر األول يف املالحة النوردية 

يف العصور الوس��طى)1(. لكن آخرين ال يش��اطرونه هذا الرأي مؤكدين أن الرحالت 

اعتمدت عىل تقنيات أخرى بش��كل رئيس كاإلش��ارات املرئية والتخمني الصائب)2(. 

لكن سرب العمق كان شائعا يف املياه الضحلة يف بحر الشال وبحر البلطيق، خصوصا 

لدى الصيادين الذين كانوا يبحثون عن مصايد منتجة.

يف العام 1600 تقريبا طور نظام متجانس لسرب العمق من قبل الربيطانيني من أجل 

األس��طول البحري املليك. ربطت قطعة من الرصاص دعيت بشكل مناسب »رصاصة« 

يف نهاية حبل. تعاير الرصاصة بحيث يكون وزنها سبعة أرطال )نصف صخرة( ويكون 

أس��فلها مقعرا. تربط قطعة من الش��حم أو ش��مع النحل يف القسم املجوف يف أسفل 

الرصاصة. عندما ترمى الرصاصة يف املاء تلتصق عينة من قاع البحر بالشحم، ويفحص 

املالحون العينة املس��حوبة. بالنس��بة إىل غري الخرباء قد يبدو هذا عمال أشبه بالسحر، 

يق��وم البحارة بفحص بعض أس��وأ املواد من قاع البحر وش��مها وتذوقها للتعرف عىل 

موقعهم. استخدم الصياديون أيضا هذه الطريقة للعثور عىل أماكن صيدهم املفضلة.

رافق��ت عملي��ة أخذ عينة م��ن قاع البحر ثقاف��ة اإلبحار الربيطاني��ة إىل أمريكا 

الشالية. هناك قصة خرافية تقص بعدد من النسخ حول قبطان عجوز امتلك عىل ما 

يبدو قوى خارقة باستخدام تقنية سرب العمق. أقص فيا ييل نسختي املخترة منها:
كان القبطان العجوز ماهرا جدا باس��تخدام الحبل ملعرفة موقعه، لكن 

العديد من البحارة الش��باب اعتقدوا أن��ه يلفق مهارته. يف إحدى الرحالت 

)٭( Fathom: الغور مقياس لعمق املياه يعادل 6 أقدام. ]املرتجم[.
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ألماكن الصيد، رقد القبطان يف فراش��ه جراء نوبة من الروماتزم، وكان عليه 

أن ي��رخ باألوامر لزميله األول من قمرت��ه. بعد رحلة صيد ناجحة أعطى 

القبطان أوامره لزميله األول للعودة إىل نانتوكيت. رصخ: »اآلن أبحر شاال 

عن طريق الش��ال الغريب وعندما تصل إىل الشاطئ ألِق الرصاصة وأحرض 

يل العينة«. أعطى الزميل األول أوامره لطاقم الس��فينة، واتبع بصدق اتجاه 

البوصل��ة. هبط ضباب كثي��ف، وتابع الزميل إبحاره بحذر. وعند س��اعه 

األم��واج تتحطم عىل ش��اطئ قريب ظن أنه نانتوكيت، ل��ذا أنزل أرشعته، 

وأرىس مرساته وبدأ بسرب العمق.

يف رحل��ة العودة قرر بعض البحارة أن ميازحوا القبطان العجوز. أقنعوا 

زميلهم بأن يس��ايرهم. بدال من إلقاء الرصاصة واس��رتجاع عينة القاع عىل 

الش��حم، أخذ بعض الرمل من صندوق الطبخ، وفركه فوق الشحم ثم بلل 

الرصاصة ليجعلها تبدو كجهاز حقيقي لسرب العمق.

أخذ الزميل األول رصاصة س��رب العمق املزيفة إىل القبطان. نظر الرجل 

العجوز إليها أوال ببعض الرتكيز ثم شمها ثم رطب إصبعه والتقط عينة من 

الرمل والشحم وتذوقها. بدت عليه الحرية، لذا فقد تذوقها مرة أخرى. أخريا 

التفت إىل الزميل األول وقال له: »حس��نا لدي أخبار طيبة وأخرى س��يئة. 

األخبار الطيبة هي أنك قدت الس��فينة شاال وإىل الشال الغريب مستقيا 

كالس��هم، لذا أهنئك عىل مهارتك يف املالحة. لكن األخبار الس��يئة هي أنه 

منذ ذهابنا فقد غرقت نانتوكيت تحت املاء، ونحن اآلن فوق سكونس��يت 

مبارشة )سكونسيت هي بلدة يف نانتوكيت(«.

أنش��أت البحرية امللكية الربيطانية معيارا لتدريج خطوط الرصاص. نسجت مع 

الحبل عالمات بألوان مختلفة ترمز إىل العمق. ربط جلد أسود عند 2 إىل 3 فاذوم. 

واألبي��ض عن��د 5، واألحمر عند 7، واألس��ود عند 10، ثم ربط��ت عقد كل 5 فاذوم 

ألعاق أكرب. بعد اسرتجاع الرصاصة يقوم املكلف بالعملية بتسجيل العبارة »بحسب 

العالمة« أو »بالعمق« ثم يتبعها بالعمق بالفاذوم. لذا ب� »العالمة خمس��ة« يسجل 

عمقا قدره خمسة فاذوم. كانت هذه املصطلحات شائعة يف الواليات املتحدة أيضا. 

أخذ املؤلف األمرييك صامويل كليمنس اسمه الكتايب املستعار من هذه العبارة بناء 

عىل خربته كمالح عىل منت سفن املسيسيبي البخارية. ف� »العالمة اثنان« أو »مارك 

توين« هي تسجيل لعمق يبلغ 2 فاذوم.
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املد والجزر عرب التاريخ
مل يكن املد والجزر مهمني نسبيا يف البحر األبيض املتوسط بالنسبة إىل اليونانيني 

والروم��ان القدم��اء. لكن البحارة الذي��ن غامروا إىل بحر الش��ال أو بحر البلطيق 

دهشوا بقوة املد والجزر. وفق بليني األكرب الحظ بيثياس من ماسيليا )مرسيليا اآلن( 

مدا مجاله cubits 80 )أكرث من مائة قدم( يف رحلة قام بها إىل بريطانيا العظمى يف 

العام 325 ق. م. تقريبا)3(. رمبا كان يف هذا مبالغة من قبل بليني وبيثياس أو كليها 

حي��ث إن مجاالت بحدود 15 قدما معروفة يف بحر الش��ال. ُعزي إىل بيثياس أيضا 

أنه أول من سجل تأثري القمر يف املد والجزر)4(.

تعج��ب الكتاب يف العصور الوس��طى من وجود عالقة ب��ني القمر وأوقات املد 

والج��زر)5(. يف بعض املوانئ يحصل املد املرتفع عندما يكون القمر فوق أعىل الرأس 

مب��ارشة، ويف ميناء آخ��ر يتطابق املد املرتف��ع مع بزوغ القم��ر. تضمنت األطالس 

البحري��ة من القرن الرابع عرش وما بع��ده جداول للمد والجزر تربط ارتفاع املد يف 

مرافئ ومصبات أنهار معروفة مبوقع القمر يف الساء.

تحتوي أش��عار إي��دا )prose edda(، وه��ي مجموعة حكاي��ات نوردية من القرن 

الثالث عرش، مقطعا حول منش��أ املد والجزر. تحدى العمالق أوتغاردا لويك اإلله ثور يف 

مس��ابقة لرشب الخمر. ومن دون علم ثور، يصل أوتغ��اردا لويك قرن رشابه إىل املحيط، 

ويخ��رب ثور بأن علي��ه أن يرشب محتوى الق��رن يف جرعة واحدة. ي��رشب ثور ويرشب 

ويرشب لكنه بالكاد اس��تطاع خفض مستوى املاء يف القرن. يستهزئ أوتغاردا لويك بثور، 

ال��ذي يحاول مرة أخرى بقوة أكرب لكنه ال يس��حب من القرن إال القليل جدا. عند هذه 

املرحلة يستسلم ثور. يف اليوم التايل يظهر أوتغاردا لويك الحيلة التي دبرها لثور، ويرشح 

أن هذا هو سبب املد والجزر. فيا تبدو القصة خيالية فإن لها شذرة ممتعة من التبر: 

االختالف يف مستوى سطح البحر بني املد والجزر صغري باملقارنة مع عمق املحيط.

كانت تفس��ريات املد والجزر قبل تطوير إس��حق نيوتن لنظريت��ه يف الجاذبية 

مش��تتة. فهم يوهانس كيبل��ر أن هناك صلة ما بني املد والقم��ر. حاول غاليليو أن 

يرشح املد عىل أنه نتيجة لدوران األرض حول نفسها مع دورانها حول الشمس. كان 

هذا س��يفرس حدوث مد مرتفع واحد يف اليوم، لك��ن هناك مناطق كثرية يف أوروبا 

يحدث فيها مدان يف اليوم الواحد.
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تفسري املد والجزر
نرش إس��حق نيوتن عمله الشهري »مبادئ الرياضيات« ألول مرة يف العام 1687. 

بعد العمل الس��ابق لكوبرنيكوس وكيبلر حول نظام ش��ميس يتمركز حول الشمس، 

كان هن��اك الكثري من التخمني ح��ول طبيعة القوى التي تؤثر يف الش��مس والقمر 

والكواكب. تصور نيوتن أن القوى الس��اوية متعلقة بالجاذبية التي يشعر بها عىل 

األرض. ط��ور قانون الجاذبية العامة، وهو املبدأ ال��ذي يقول إن هناك قوة واحدة 

مسؤولة عن التجاذب بالجاذبية كله.

يف كتاب��ه »املبادئ« حل��ل نيوتن أصل املد وفق الجاذبي��ة. وفق نيوتن، تنترش 

خطوط ق��وة الجاذبية يف الفضاء من مصدرها يف األجس��ام الضخمة. عندما تنترش 

هذه الخطوط عرب كرة كاألرض، فإنها تخلق قوى مد إضافة إىل قوة الجاذبية. تدعى 

هذه النظرية غالبا ب� »النظرية الس��اكنة« للمد والجزر. يظهر الش��كل )156( قوى 

املد عىل األرض الناجمة عن القمر. يظهر هذا النموذج عندما يطرح املرء متوس��ط 

قوة الجاذبية عىل سطح األرض من االختالفات الناجمة عن خطوط الحقل املنترشة. 

هذه عبارة عن قوى مد تدفع بعيدا من مركز األرض إىل مسار يصل القمر باألرض. 

وهناك قوى مد تدفع باتجاه مركز األرض عمودية عىل محور القمر األرض.

تخلق قوى املد املوضحة يف الش��كل )156( انتفاخا يشري نحو القمر وآخر بعيدا 

عنه )الش��كل 157(. مع دوران األرض بهذا االنتفاخ، فإنها تخترب مدات عالية وأخرى 

منخفض��ة يف مناطق مختلفة. االرتفاع املتوس��ط لالنتفاخ هو بح��دود قدم واحدة 

الشكل )156(: قوى مد عىل سطح األرض ناتجة عن سحب جاذبية القمر املتوزعة عرب األرض.

األرض

القمر
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موزعة عىل عرشة آالف ميل. ليس��ت اليابس��ة محصنة ضد قوى املد، وسوف تظهر 

أيضا تأثري االنتفاخ العابر. ال يالحظ هذا االنتفاخ بشكل عام ألن سطح األرض بكامله 

يتحرك إىل األعىل واألسفل تحت تأثري االنتفاخ، وال ميكن متييز سوى اختالفات بسيطة.

م��ن حني إىل آخر يالحظ تأث��ري مميز للتغري ع��ىل األرض. يف الثانينيات أظهر 

م��رسع دوراين دقيق جدا محيطه س��بعة وع��رشون كيلومرتا يف جنيف بس��ويرسا 

انزياح��ا يف طاقته ربط مبوقع القمر. بعد بعض التحريات أدرك فيزيائيو املرسع أن 

انتفاخ املد من القمر ش��وه ش��كل حلقة املرسع يف كل مرة مر بها)6(. يصبح التأثري 

الحقيق��ي للمدات ظاهرا فق��ط عندما يكون هناك اخت��الف يف انزياحات محلية. 

املحيطات مبا أنها س��وائل تتشوه برسعة أكرب من اليابسة. وتكون االختالفات يف املد 

أوضح ما تكون عندما تلتقي املحيطات والبحار باليابسة.

االنتف��اخ املدي يف الواق��ع عبارة عن موجة طويلة. عندما مي��ر االنتفاخ عرب محيط 

عمي��ق، ال يالحظ التأثري، لكنه عندما يرتط��م باملياه الضحلة املحيطة بالقارات ميكن أن 

يصبح حجم املد كبريا، مع تراكم االنتفاخ املدي مثل أي موجة تصادف مياها ضحلة. هنا 

يكون االختالف يف االنزياح بني اليابسة واملاء تحت تأثري االنتفاخ املدي أكرب ما يكون.

تفرض الش��مس قوة جذب عىل األرض أقوى من القمر، وم��ع ذلك ينتج القمر مدا 

أقوى من الش��مس. رمبا يتس��اءل القارئ عن الس��بب وراء ذلك. مبا أن القمر أقرب إىل 

األرض من الش��مس بكثري، تنترش خطوط قوة الجاذبية من القمر بشكل أكرب فوق سطح 

األرض منتج��ة قوى مد أقوى. يؤكد هذا التفس��ري من نيوتن خ��ربة البحارة الذين ربطوا 

القمر باملد. ال يعني هذا أنه ليس للشمس أي تأثري عىل اإلطالق. ميكن للمد الشميس أن 

يندمج باملد القمري ليخلقا مدا أضخم، أو يلغي أحدها اآلخر جزئيا لينتجا مدا أصغر.

الشكل )157(: انتفاخ مدي ناجم عن قوى املد.

األرض

القمر
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بالنس��بة إىل قمر جديد أو كامل، تكون قوى املد للش��مس والقمر عىل املنحى 

 spring( خالقة أضخم املدات التي تدعى مدات نبضية )نفسه )الشكل 158، أعىل

tides(. يرمز لهذا االصطفاف ب� syzygy. بالنسبة إىل نصف بدر تلغي القوى املنتجة 

للمد من انتفاخات الش��مس والقمر بعضها بعضا جزئيا، ما يقلص من حجم املد. 

الي��زال القمر هو األك��رث تأثريا، لكن حجم املد يتناق��ص. تدعى هذه املدات مدات 

منخفضة )neap tides(، عندما تكون الش��مس والقم��ر عىل منحى يدعى الرتبيع 

)quadrature( )الشكل 158، أسفل(.

إحدى أغرب صفات املد والجزر هي االختالف العش��وايئ الظاهر يف ارتفاع املد 

وتوقيته من جسم معني من املاء إىل آخر. فجسم من املاء مغلق متاما كبحر قزوين 

ال يشهد مدا عىل اإلطالق. من جهة أخرى ميكن لجسم من املاء مفتوح عىل املحيط 

ولو جزئيا أن يظهر مدا ضخا أو مدات أصغر وفق حجم الخليج.

الش��كل )158(: تح��دث امل��دات النبضية عندما تضاف قوى مد الش��مس والقم��ر بعضها إىل 
بع��ض. متثل األرض بالدائرة الس��وداء. الرمادي األغمق ميثل التش��وه الناج��م عن القمر، بينام 
ميثل الرمادي األفتح التشوه الناجم عن الشمس. هذه التمثيالت أعىل من العادية. يحدث املد 

املنخفض عندما متيل الشمس والقمر للعمل أحدهام ضد اآلخر مقلصني مدى املد.

مدات فيضية = االصطفاف

الشمسالقمر

الشمس
الشمس

القمر

مدات منخفضة = الرتبيع
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ميكنك التفكري يف جس��م من املاء محصور جزئيا كجرس يرن برتدد أو شدة مميزين 

إذا قرعته. لو رضب ش��هاب خليجا، فسيحرك املاء جيئة وذهابا برتدد وحيد يعتمد عىل 

حجم الخليج. يف املتوس��ط كلا كان الخليج أكرب، انخفضت الشدة أو الرتدد. يظهر مرفأ 

صغري هذا النوع من الرنني يف ظاهرة تعرف باالهتزاز املؤقت)٭(. تحت تأثري الرياح التي 

ته��ب عىل س��طح املرفأ، يتحرك املاء جيئة وذهابا. لو أخذت ف��رتة الزمن لزوارق واقفة 

يف املرف��أ، ميكن��ك مالحظة أنها تصعد وتهبط كل خمس دقائ��ق أو نحو ذلك. كلا كان 

املرفأ أو حتى البحرية أكرب، طال وقت حركة املاء جيئة وذهابا، وانخفض الرتدد الطبيعي 

لجسم املاء املحصور.

يف حال��ة املد والجزر، يكون االنتفاخ القمري مس��ؤوال عن اهت��زاز املاء يف الخليج. 

هن��اك متاثل مع األجهزة املوس��يقية لوصف تأثري االنتفاخ القمري يف أجس��ام محصورة 

جزئيا من املاء. بعض األجهزة الوترية كالس��يتار الهن��دي له أوتار متعاطفة. تنغم هذه 

األوتار حول تردد أو شدة معينة. عندما ينقر موسيقي وترا آخر بالرتدد نفسه يهتز الوتر 

املتعاطف معه وحده، حيث تنتقل الطاقة من االهتزاز خالل جسم الجهاز.

ميكنك التفكري يف الخلجان التي تحد القارات عىل أنها أوتار متعاطفة س��تهتز تحت 

تأث��ري انتف��اخ قمري عابر. يبدو كأن القمر موس��يقي ينقر أنغامه ع��ىل األرض كا ينقر 

ا« عىل تردد انتفاخ القمر العابر نفسه،  املوسيقي عىل الوتر. إذا كان حجم الخليج »منغَّ

فسيظهر مدا ضخا. وإذا كان أصغر أو أكرب من الحجم املثايل فإنه سيظهر مجاال من املد، 

لكنه لن يكون بحجم التنغيم التام. مير االنتفاخ القمري مرة كل 12 ساعة و24 دقيقة.

هن��اك منطقتان ألعىل مد وجزر عىل األرض وها خليج انكوفا يف ش��ال كيوبيك، 

وخليج فن��دي يف املياه البحرية الكندية. لهذين الخليج��ني ترددات طبيعية قريبة جدا 

من تردد مرور االنتفاخ القمري )نحو 12 س��اعة ونصف الساعة()7(،)8(. ينتج هذا التأثري 

ال��ذي يدع��ى الطن��ني )resonance( مجاال ملد يبل��غ طوله نحو أربع��ني قدما يف هذه 

الخلجان »املنغمة«. يف املقابل، فإن نانتوكيت س��اوند إىل الجنوب مبارشة من كيب كود 

يف ماساتشوس��تس أصغر بكثري من خليج فندي أو انغافا، وله تردد طبيعي أعىل. نتيجة 

لذلك تخترب نانتوكيت ساوند مجاال للمد أخفض بكثري من خمس إىل مثاين أقدام بحسب 

ما إذا كان املد من النوع النبيض أو النوع املنخفض.

)٭( Seiche: اهتزاز مؤقت يف مستوى ماء محصور ناجم عن تغري يف الضغط الجوي. ]املرتجم[.
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توقيت املد
رمبا تتوقع بسذاجة أن يكون هناك دوما مد عال عندما يكون القمر فوق الرأس 

مبارشة، ويكون االنتفاخ أكرب ما ميكن. لكن هذه ليس��ت الحال عادة. تحدث أعىل 

موج��ات املد عادة يف أوقات أخرى خالل الدورة القمرية، وغالبا ما تتعلق بتوقيت 

تدف��ق املياه الداخلة إىل الخليج من املحيط. يدع��ى الوقت الذي يكون فيه القمر 

أعىل ما ميكن يف الساء »عبور الزوال« أو »انتقال القمر«. مع توجه انتفاخ املد نحو 

القمر وبعيدا عنه من املهم غالبا النظر إىل توقيت املد بالنسبة إىل االنتقال القريب 

 far( عندم��ا يكون يف أعىل نقطة له يف الس��اء، واالنتقال البعيد ،)near transit(

transit( عندما يكون معاكسا ب� 180 درجة.

يظهر الش��كل )159( توقيت املد يف ميناء بوس��طن ويف نيوبورت يف رود آيالند 

نس��بة إىل انتقال القمر. يتطابق املد العايل يف بوس��طن تقريبا مع االنتقال القريب 

والبعيد للقمر عندما متر ذروة االنتفاخ.

الشكل )159(: ارتفاع املد خالل نصف يوم وطوره 
يف كل من بوسطن ونيوبورت مقارنة بزمن انتقال القمر. 

بوسطن 

نيوبورت
رود آيالند
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باملقابل يرتبط املد املنخفض يف نيوبورت بانتقال القمر. أتت املنحنيات نفس��ها 

من بيانات ُحِص��ل عليها من اإلدارة الجوية واملحيطية الوطنية يف الواليات املتحدة 

.)NOAA(

يظهر الش��كالن )160( و)161( أمناط تدفق مياه املد حول جنوب نيو إنغالند. 

عندما يتقدم مد ما، ُيدعى مد الفيضان. وعندما ينحرس يدعى مد االنحسار )الجزر(. 

يف الفيضان، تدخل املياه ميناء بوسطن مبارشة من املحيط األطليس. تدفق املد أكرث 

تعقيدا حول نيوبورت من بوسطن. مييل إىل التدفق شاال نحو نيوبورت، ثم ينقسم 

إىل الرشق نحو نانتوكيت س��اوند من جهة، وإىل الغرب نحو لونغ آيالند ساوند عىل 

الجه��ة األخرى. تختلف رسعة التدفق من عقدة إىل أربع عقدات بحيث يكون زمن 

التأخر يف ملء هذه األحواض كبريا. يعكس مد االنحسار ببساطة هذا النموذج.

منط تدفق املياه مسؤول عن االختالف يف التوقيت بني املد العايل واملنخفض يف 

نيوبورت وبوسطن وانتقال القمر. إحدى النتائج املربكة يف أمناط التدفق هذه هي 

مد انحس��ار يأيت من املحيط األطليس عرب الطرف الجن��وب الرشقي من كيب كود، 

ويفي��ض عائدا إىل الرشق بحي��ث يبدو كأنه يعود أدراجه. ميك��ن أن تكون تيارات 

املد عالي��ة جدا عند االختناقات. يوجد أحد ه��ذه االختناقات مقابل ريس بوينت 

عىل الطرف الش��ايل من املدخل الضيق إىل لونغ آيالند ساوند. ُيدعى االختالف يف 

.)tide lag( »التوقيت بني االنتقال القمري واملد العايل أحيانا »تأخر املد

عىل الش��اطئ الرشقي ألمريكا الش��الية، هناك مدان عاليان ومدان منخفضان 

 tidal( يوم املد .)semidiurnal( يف ي��وم مد واحد، تدعي��ان مدات نصف يومي��ة

day( هو الوقت الذي يستغرقه القمر للقيام بانتقالني متتالني )نحو 24 ساعة و48 

دقيق��ة(. إضافة إىل »دفعة« القمر مرتني يف اليوم، هناك عنر للدفعة يحدث مرة 

يف اليوم. يف الشكل )162( رسمت شكال لألرض والقمر عندما يكون القمر يف انحدار 

ع��ال يف مداره )28 درج��ة( خالقا انفتاحا ال ينطبق عىل خط االس��تواء. مع دوران 

األرض تح��ت تأث��ري االنتفاخ، فإن خليجا يف نصف الكرة الش��ايل س��يتأثر أكرث من 

االنتف��اخ أثناء انتق��ال قريب للقمر من انتقال بعيد له. يعطي هذا »دفعة« مد لها 

عن��ر يحدث مرة يف يوم مد واحد، إضافة إىل الدفعة نصف اليومية. يكون لبعض 
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الشكل )160(: مد الفيضان يف نيوبورت – لونغ آيالند – نانتوكيت ساوند، ويف ميناء بوسطن.

الشكل )161(: مد االنحسار )الجزر( يف نيوبورت – لونغ آيالند – نانتوكيت ساوند، ويف ميناء بوسطن. 

بوسطن

نانتوكيت

نيوبورت

لونغ آيالند ساوند

لونغ آيالند ساوند

بوسطن

نانتوكيت

مد االنحسار

نيوبورت

مد الفيضان
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الخلجان تردد طبيعي بحيث يخترب مدا يوميا واحدا ما يعني أن لها مدا عاليا مرة 

واح��دة فقط خالل يوم م��د. هناك أيضا مناطق تخترب م��دا مختلطا، والذي ميتلك 

مكونات من مد يومي وآخر نصف يومي. 

تخترب بوكيت ساوند يف والية واشنطن مدا مختلطا. يف الشكل )163( أبني مدات 

يف بورت تاونسند واش��نطن. فوق هذا أرشت إىل االنتقال القمري القريب والبعيد. 

يحدث االنقالبان كالها يف الوقت نفسه تقريبا يف دورة املد خالل هذه املدة. خالل 

الش��كل )162(: يخل��ق ميل 
يختل��ف  انتفاخ��ا  القم��ر 

باختالف خط العرض.

الش��كل )163(: مد مختلط يف بورت تاونسند، واش��نطن، حيث يظهر االنتقال القريب والبعيد للقمر. 
للقمر ميل بنحو – 12 درجة خالل هذه الفرتة. 

القمر
دوران تحت انتفاخ

األرض

الوقت )توقيت نهار املحيط الهادي(
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شهر قمري ميكن لشكل دورة املد أن تختلف بشكل كبري يف بوغيت ساوند.

ارة  مدات دوَّ
تخترب بعض املناطق عىل الكرة األرضية مدا دوارا، وهو شائع بشكل خاص يف البحار 

الضحلة يف أوروبا الش��الية. عندما تتدفق تيارات مد فوق مس��افة بعيدة كافية، يبدأ 

دور تأثري كوريوليس الناجم عن دوران األرض حول نفسها بالعمل. ركَّب علاء يف القرن 

الثامن عرش النظرية الس��اكنة األصلية لنيوتن مع تأثريات تدفق السائل، ودوران الكرة 

األرضية لتفس��ري املدات الدوارة. يحّول تأث��ري كوريوليس التيار يف اتجاه يعكس عقارب 

الس��اعة يف نصف الكرة الشايل، بالطريقة نفسها التي تدور فيها العواصف الحلزونية 

بعكس عقارب الس��اعة يف إعص��ار. يف مركز مد دوار هناك نقط��ة صفر من تغري املد، 

تدعى مركز املد ال��دوار )amphidromic(. يدور املد العايل حول هذه النقطة مرة يف 

ال��دورة القمرية املؤلفة من 12 س��اعة و24 دقيقة. يزداد ارتفاع املد كلا ابتعدت عن 

مركز املد الدوار. 

يف الشكل )164( ُأوضح مدا دوارا. اخرتت اعتباطيا زمن البدء صفر ساعة ليتطابق 

م��ع االنتقال القمري املحيل واملد العايل. مع م��رور الوقت يجتاح املد العايل دائرا مثل 

محاور عجلة دراجة، حيث يؤرش عىل موقع املد العايل يف كل ساعة. عىل الطرف املقابل 

لقمة محور املد العايل تجد قمة املد املنخفض. مبا أن »عجلة« املد تكمل دورتها خالل 

الشكل )164(: توضيح ملد دوار. يدور املد الدوار حول مركز ثابت. يزداد مدى املد كلام ابتعد عن املركز. 

ساعات بعد االنتقال

انتقال قمري

نقطة املد الدوار

املنظر من مستوى البحر

ارتفاع متزايد

نقطة املد الدوار

3 قدم
6 قدم

نقطة املد الدوار

مد

جزر

0 ساعة

12 ساعة

11 ساعة

10 ساعات
7 ساعات8 ساعات9 ساعات

6 ساعات

5 ساعات

4 ساعات

3 ساعات
2 ساعتان

1 ساعة
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12 ساعة و48 دقيقة، تكون محصلة زحف املد العايل يف كل دورة »48 دقيقة كل يوم«. 

ُيظهر الشكل )165( نظام مد دوار يف بحر الشال بني اململكة املتحدة وفرنسا 

وبلجي��كا وهولندا. يش��ار إىل خط املد العايل املتعلق باالنتقال القمري بس��اعة ال�� 

»صفر«، وإىل املدات العالية األخرى املتتالية بخطوط املد الُقطرية. تش��ري الخطوط 

املنقطة إىل م��دى املد باألقدام ملنطقة بعيدة عن مركز املد الدوار. ميكن ملدى املد 

أن يكون كبريا بحجم 17 قدما يف أضيق نقطة من القناة اإلنجليزية.

الش��كل )165(: نظام مد دوار يف بحر الشامل. يشار إىل أوقات املد العايل بالخطوط القطرية، وارتفاعات 
املد بالخط املنقط املحيط مبركز الدوار. 

الش��كل )165(: نظام مد دوار يف بحر الشامل. يشار إىل أوقات املد العايل بالخطوط القطرية، وارتفاعات 
املد بالخط املنقط املحيط مبركز الدوار. 

اململكة املتحدة

آر. ثاميس

آر. هامرب

ذي واش

هولندا

بلجيكا

فرنسا
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تشكيل املدات 
ع��ىل الرغم من أن نظري��ة املدات التي طورت من قبل نيوتن ومن تبعه تعمل 

بش��كل جيد، فإن تفاصيل قاع البحر وحجم الخلجان تؤثر يف أش��كال املدات يف أي 

مكان عىل األرض. تتنبأ التمثيالت الحاس��وبية الحديثة التي تشمل قاع البحر تدفق 

املد بش��كل جيد. لكن من األس��هل يف كثري من األحيان متثي��ل البيانات عىل منوذج 

يتضمن معرفة مبوقع الشمس والقمر طوال اليوم.

ل��و وصلَت إىل موقع ما عىل الس��احل وأردَت معرفة املد هن��اك، ميكنك غالبا 

الحص��ول ع��ىل مخطط للمد من حان��وت محيل. لكنني من ناحي��ة أخرى أجد أن 

اكتشاف املد بنفيس ميثل تحديا مفيدا. يستغرق هذا بعض الوقت والصرب، لكنك لو 

اجتهدَت عىل املسألة، فستحصل عىل شعور بالرىض وبالتواصل مع املحيط.

عندما تصل إىل ش��اطئ ألول مرة، س��تجد خطوطا من املخلف��ات املرمية عىل 

الش��اطئ بارتفاع��ات مختلفة. غالبا م��ا ميلك أعىل مد نبيض خط��ه الخاص به من 

الخش��ب وأعشاب البحر مكَومة عىل الش��اطئ. رمبا ترى أيضا خطوطا أخفض من 

البقايا املغس��ولة عىل الشاطئ تش��ري إىل موقع املد العايل قريبا من املد املنخفض. 

من مواقع خطوط هذه املخلفات، ميكنك الحصول عىل فكرة عن مدى املد املحيل. 

تعط��ي بنية امليناء أيضا فكرة عن مدى املد. يش��ري مرفأ مصنوع من رصيف ثابت 

إىل مد مبدى منخفض، بينا يش��ري مرفأ قائم عىل طوافة عامئة موصولة ببوابة ما 

يسمح لها باالرتفاع واالنخفاض إىل مد ذي مدى مرتفع.

خالل عرش إىل عرشين دقيقة، ميكنك أن تعلم ما إذا كان املد مقبال أو منحرسا 

بالنظر إىل األش��ياء املغمورة باملاء أو التي هي عىل س��طحه. لو علمت موقع القمر 

وط��وره، خالل اثنتي عرشة س��اعة، ميكنك معرفة التأخ��ر الزمني للمد مبقارنة زمن 

االنتق��ال القم��ري بزمن املد العايل املحيل. ال تكاد تع��رف زمن التأخر حتى ميكنك 

- بتقدي��م زمن املد العايل باثنتي عرشة س��اعة وأرب��ع وعرشين دقيقة لكل دورة - 

أن تع��رف توقيت املد الع��ايل كل يوم. أخريا ميكنك معرفة زم��ن املد النبيض واملد 

املنخفض خالل الش��هر. لو استخدمت ارتفاع املخلفات املرمية من مد عال كمؤرش، 

ميكنك حساب طور القمر املتعلق باملد النبيض الذي يكون عادة حول قمر كامل أو 

جديد. قد يكون هناك انزياح لعدة أيام ألعىل مد عال، ُيدعى »عمر املد«.
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ن البح��ارة املد قبل اخرتاع الجداول؟ طبع��ت جداول من نوع ما يف  كي��ف خمَّ

األطلس��ات مع مخططات املوانئ وتعليات اإلبح��ار منذ القرن الرابع عرش. بنيت 

الج��داول عىل مزيج من املعلوم��ات املحلية، وأطوار القمر. خّم��ن املد العايل من 

موقع القمر الكامل يف الس��اء عند أي مرفأ. عىل س��بيل املثال، يحدث املد العايل 

يف أمس��رتدام عند قمر كامل بعد 3 س��اعات من انتقاله )خط الزوال(. ميكن رؤية 

هذا أيضا يف مخطط املد الدوار يف الش��كل )165(. مبعرفة مدينة املرفأ وعدد األيام 

بع��د القمر الكامل، تعطي الجداول البحار الزمن النس��بي بني املد العايل واالنتقال 

القمري. حوفظ عىل الوقت بزجاجات قياس الساعة عىل معظم السفن، لذا ال يكاد 

يع��رف زمن انتقال القمر الكامل، حت��ى يتمكن املالح، من خالل تتبع زمن حدوث 

املدات باستخدام هذه الجداول، من معرفة التوقيت والتاريخ بشكل تقريبي.

سرب األعامق مرة أخرى 
نحو نهاية القرن الثامن عرش، بدأت معلومات س��رب القاع تظهر يف املخططات 

البحرية مقيس��ة غالبا باألق��دام. تظهر املخططات البحرية س��بورا ألعاق البحر 

باألقدام )الواليات املتحدة( وباألمتار )معظم الدول األخرى(. من الرضوري بالنسبة 

إىل م��الح أن يعلم ش��يئا عن قاع البح��ر يف املياه الضحل��ة يك يتجنب االصطدام 

بالصخر والغرق.

عم��ق املحيط كبري جدا باملقارنة مع مدى امل��د يف معظم األحيان. لكن عندما 

يكون قاع البحر ضحال، يجب عىل صناع املخططات أن يقرروا كيف ميثلون األعاق 

عىل املخطط. هناك العديد من الخيارات. لو اخرتنا متوس��ط مس��توى سطح البحر 

واعتقدنا أن العمق لصخرة ما هو 12 قدما، وأن أخفض نقطة يف جس��م الس��فينة 

هو 8 أقدام تحت املاء، فهذا جيد، لكن ماذا لو كان املد منخفضا بقدر غري معلوم؟ 

سنخاطر باالصطدام بالصخرة. 

هناك مصطلح يس��تخدمه صانعو الخرائط البحرية يدعى »املس��توى القيايس 

للمخطط« )chart datum( يعطي مرجعا قياسيا لألعاق كلها. يف الواليات املتحدة 

تس��تعمل إدارة املحيطات والغالف الجوي الوطنية شيئا يدعى »املستوى األخفض 

للمي��اه املنخفضة« )MLLW( ملعيار املس��توى والذي هو متوس��ط أخفض ارتفاع 
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للاء يف كل يوم مد خالل مدة متتد إىل نحو تسع عرشة سنة. هل أنت يف أمان تام 

باس��تخدام )MLLW( كمستوى قيايس؟ حس��نا ليس متاما. لو كنت يف منخفض مد 

نبيض فإن مستوى املاء سيكون بالتأكيد أخفض من هذا، وميكن أن تصطدم بصخرة 

إذا مل تتخذ االحتياطات الالزمة.

يف مخططات اململكة املتحدة وأماكن أخرى، هناك مس��تويات قياسية تستخدم 

غالبا وتدعى  »أخفض مد فليك« أو LAT. وهو أخفض مد ميكن التنبؤ به تحت أي 

ظروف فلكية ممكنة، عىل الرغم من أنه ال يأخذ بالحسبان تأثري مد العواصف. قد 

تتس��اءل: »كيف ميكنك معرفة أخفض مد فليك؟« ما الظروف التي تتعلق به؟ ليس 

هناك جواب سهل، لذا يجب أخذ العديد من االعتبارات بالحسبان. 

يحدث املد النبيض عندما يكون القمر والش��مس ع��ىل منحى واحد. لو حدث 

أن كان��ا عىل منحى واحد عندما يكون القمر فوق خط االس��تواء، ميكنه أن يحدث 

م��دا نبضيا عاليا ج��دا. لو تجمعت هذه األحداث كلها عندما تكون األرض أقرب ما 

ميكن إىل الش��مس، فسيكون املد أقوى. أخريا لو حدث هذا كله خالل فرتة االعتدال 

فس��يكون هذا أقوى مد عىل اإلطالق. اآلن قد تتس��اءل كم م��رة تحدث فيها هذه 

األم��ور كلها مجتمع��ة؟ الجواب: »نادرا جدا«. الحقيق��ة أن هذا الحدث غري عادي 

بحيث إنه قد يحدث مرة كل ثالثة آالف س��نة أو ما يقرب من ذلك. هل يس��تخدم 

صانعو الخرائط هذه الحالة، مع العلم أن قاع البحر قد يبدو مختلفا بعد ثالثة آالف 

عام؟ ال، هناك جواب عميل أكرث.

ق��د تذكر م��ن الفصل الثامن أن مدار القمر له فرتة تس��عة ع��رش عاما تدعى 

»ال��دورة امليتونية« )Metonic(. أي الوقت الذي يتغ��ري فيه امليل األعظمي للقمر 

خالل طور كامل. باستبعاد القضايا األعم لنقاط التقدم األقرب، سيكون هناك وقت 

يف الدورة امليتونية عندما يسهم مدار القمر بالتوافق مع الشمس يف حدوث أخفض 

مد فليك خالل الدورة. التعريف الفاعل ألخفض مد فليك هو االنخفاض الذي ميكن 

التنبؤ به بالنسبة إىل الفرتة يف الدورة امليتونية املعينة التي يصلح املخطط لها.

س��يخربك معظم البحارة ب��أن أخطر جزء من الرحلة هو عند الرس��و يف امليناء. 

عند املالحة بالقرب من اليابس��ة، يدعى فن توجيه الس��فينة عرب مياه قارية ضحلة 

نس��بيا باملالحة. تنطوي املالحة املاهرة عىل إحس��اس جيد بأع��اق املياه املحلية، 
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وتوقي��ت املد ومجاالته، مع التيارات التي تحدث يف دورات مختلفة. هذه العوامل 

التي نوقش��ت سابقا متارس دورا مها يف املالحة. وبينا ُيحدث املد والجزر تيارات 

بالقرب من اليابس��ة، ميكن لتي��ارات املحيط الضخمة أن تك��ون مهمة للمالحة يف 

البحار العميقة حيث ميكنها أن تدفع سفينة ما مسافة مائة ميل يف اليوم. جزء من 

مهارة امل��الح هي قدرته عىل تخمني تيارات البحر العميق��ة والتكيف معها، والتي 

ميكن أن تكون متقلبة يف بعض األنحاء من العامل.
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ع��رف الغربيون تي��ارات املحي��ط منذ أيام 

بونك دو ليون، الذي صارع تدفقا قويا يف رحلته 

قرب فلوريدا. يف ه��ذه املياه يجري تيار الخليج 

ش��اال برسعة أربع��ة أميال يف الس��اعة تقريبا، 

وه��ي تعادل رسعة س��فينة رشاعية أو أرسع. يف 

8 أبريل 1513، دفعت س��فن دو ليون إىل الوراء 

وهي تحاول اإلبحار جنوبا من شواطئ فلوريدا. 

أث��ار هذا ح��رة دو ليون، الذي كتب يف س��جله 

»تي��ار كهذا ع��ى الرغم م��ن الري��ح القوية ال 

يستطيع الزورق التقدم إىل األمام بل إىل الخلف، 

ويبدو أنه يتقدم بصورة جيدة. ويف النهاية أدرك 

أن التيار كان أقوى من الريح«)1(.

كان بنجام��ني فرانكلني مس��حورا باملحيط، 

وخصوصا بتي��ار الخليج. يف عدد من رحالته عرب 

األطليس، كان ميتع نفس��ه بأخ��ذ قراءات لدرجة 

الحرارة، وتسجيل تقدم سفينته يوميا. ويف النهاية 

.)Gulf Stream( صنع أول خارطة لتيار الخليج

تيارات ودوامات

14

 
»يف الس��نوات األخ��رة، أصبحت 
الدوامات مكب��ات قامة  بع��ض 

ضخمة«
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اس��تطاع مالحو جزر املحي��ط الهادئ قراءة تي��ارات املحيط، وإج��راء التعديالت 

الرضورية يف رحالتهم بعيدة املدى. ميكن لرحلة بني جزيرتني أن متتد ملئات األميال، وأن 

تدوم عدة أيام. ميكن ملحصلة تأثر تيار متوسط برسعة ميل واحد يف الساعة، أن تكون 

ضخمة إذ إنها تضاف خالل مائة س��اعة. تتقلب التيارات بشكل مثر يف املحيط الهادئ 

عند خط االستواء، ويتطلب األمر مهارة فائقة لتوجيه السفينة يف االتجاه الصحيح.

أصول تيارات املحيط
يصن��ف عل��اء املحيطات التيارات بش��كل عريض إىل صنفني: تيارات س��طحية 

وأخرى ملحية حرارية )thermohaline(. التيارات الس��طحية هي املعروفة أكرث لنا، 

وم��ع ذلك فهي مهم��ة يف األربعائة مرت العلي��ا فقط من املحي��ط. ترتبط التيارات 

الحراري��ة امللحية بعمق املحي��ط وهي مدفوعة باالختالف يف درجة الحرارة وش��دة 

امللوحة. سنناقش التيارات السطحية فقط هنا ألنها أكرث أهمية للمالحني.

هناك أربعة عوامل رئيسة تخلق التيارات السطحية وتؤثر فيها:

1 – الرياح.

2 - تأثر كوريوليس.

3 - التسخني الشميس.

4 – الجاذبية.

تخلق الرياح التي تهب عى س��طح املاء تي��ارا. تذكر من الفصل 12 حول أمواج 

البح��ار أن الرياح تؤث��ر يف املاء وتخلق مدارات دائرية من جزيئات املاء عى ش��كل 

أم��واج. يف الحقيقة يحدث تأثرصغر يدعى انتقال املادة عندما تتحرك جزيئات املاء 

ببطء باتجاه الريح. تش��به املدارات الدائرية لجزيئات املاء املش��كلة لألمواج حلزونا 

يتحرك نحو األمام )الش��كل 166(. كتقريب أويل لريح تهب مدة 10 س��اعات تتدفق 

املياه السطحية ب� 2 يف املائة من رسعة الرياح.

يسخن التسخني الش��ميس املاء بالقرب من خط االستواء. يرفع متدد املاء الناجم 

عن التس��خني متوس��ط مستوى س��طح البحر بالقرب من خط االس��تواء بنحو 8 سم 

باملقارنة مع مس��تواه عند خطوط العرض املتوس��طة. يكفي ه��ذا التأثر لخلق ميل 

لألسفل مسببا تدفق املاء شاال وجنوبا بعيدا عن خط االستواء.
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 كا بالنس��بة إىل الطقس وأنظم��ة املد، يؤدي تأثر كوريولي��س دورا يف تيارات 

املحيط. يحول تأثر كوريوليس التيارات املدفوعة بالرياح لتتدفق إىل اليمني بالنس��بة 

إىل الرياح الس��ائدة يف نصف الكرة الشايل وإىل اليس��ار بالنسبة إىل الرياح السائدة 

يف نص��ف الكرة الجنويب. هذا الدفع املس��تمر لتيارات مول��دة بالرياح من قبل تأثر 

كوريوليس هو لب النظرية الحديثة حول تيارات املحيط التي تدعى »انتقال إيكان«.

انتقال إيكامن

تط��ورت النظرية الحديث��ة حول تيارات املحيطات من خالل سلس��لة ملتوية 

من الحوادث. ولد التس��ابق عى املمر الشايل الغريب من األطليس إىل الهادئ عرب 

مياه القطب الش��ايل الكندي عددا كبرا من الرحالت وقدرا هائال من التخمينات. 

الش��كل )166(: يخلق تأثري الرياح انتقاال بس��يطا للامدة. تخلق الحركة الدائرية لألمواج تحت 

تأثري الرياح حركة حلزونية لجزيئات املاء، تولد بدورها تيارا.

مسار انتقال املادة

رياح

رياح
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فقدت س��فن مع طواقمها يف كثر من األحيان. كانت الرحلة األش��هر من بني هذه 

الرحالت هي البعثة التي قادها الس��ر جون فرانكلني. بعد مغادرته لندن يف العام 

1845، كان آخر اتصال لهم مع س��فينتني لصي��د الحيتان بالقرب من جزيرة بافني. 

مل يس��مع عنهم قط بعد ذلك، لكن مصرهم اكتش��ف يف نهاية املطاف. تحطمت 

الس��فن يف الجليد، واختفى األش��خاص جميعهم وهم يبحثون عبثا عن رحلة نحو 

الع��امل املتحرض. حفز هذا مجه��ودا ضخا للبحث عنهم ق��ام بالتفتيش يف أماكن 

واسعة من القطب الشايل الكندي. تطور عدد من النظريات الغريبة حول »البحر 

القطبي« خالل تلك الفرتة. كانت هناك فكرة عامة أنه لو غامر ش��خص ش��اال مبا 

يكفي عابرا الحزمة الجليدية، فس��وف يصادف جس��ا من املاء الدافئ ميتد حتى 

القط��ب. دعمت هذه الفكرة مبش��اهدات متفرقة لفجوات كبرة من املاء وس��ط 

 »polynya« املصطلح .)polynyas( الحزم��ة الجليدية دعيت الثق��ب الجلي��دي

مس��تعار من الروس��ية ويعني الثقب الجليدي الطبيعي. ميكن أن تتشكل الثقوب 

الجليدية عندم��ا ينفصل غطاء الجليد القطبي عن الجليد املتصل باألرض املحيطة 

بالبحر القطبي مش��كال فجوات كبرة من املاء املفتوح. يف أش��هر الصيف ميكن أن 

تسبب درجات الحرارة تفككا جزئيا للحزمة الجليدية منتجة فجوات كبرة من املاء 

املفتوح بني قطع الجليد الطافية.

ُمولت إح��دى املجموعات التي بحثت عن بعثة فرانكلني والتي قادها إليش��ا 

كنت كني من قبل الواليات املتحدة وغادرت يف العام 1853. أبحر كني ش��اال عى 

طول قناة بني غرينالند وجزيرة اليزمر، حيث تجمدت س��فينته. س��افر أحد أفراد 

طاقمه واس��مه وليام مورتون برا إىل رأس يف ش��ال غرب غرينالند. شاهد مورتون 

قطع��ة ضخمة من املاء املفتوح من دون أي قطعة من الجليد ومئات الطيور التي 

تجمعت حولها، واس��تنتج أنه ش��اهد »البحر القطبي املفتوح« املزعوم. كان مجرد 

ثقب جليدي، لكن مشاهدة مورتون له أججت فكرة البحر القطبي الدافئ.

كان س��يالس بينت ع��امل املحيطات العامل يف البحري��ة األمريكية تحت قيادة 

ماثيو بري أول غريب يرس��م نسخة املحيط الهادئ لتيار الخليج ويدعى الكوروشيو 

)التيار األس��ود( الذي يجري عى طول الش��اطئ الرشقي لليابان. مثل تيار الخليج 

فإن الكوروش��يو )Kuroshio( تيار دافئ يتدفق ش��اال حامال مياها مدارية دافئة 
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إىل خطوط عرض أعى. اعتقد بينت أن محصلة تأثر تيار الخليج والكوروشيو ميكن 

أن تكون كافية لتسخني املحيط القطبي، كتب يقول:

اآلن مب��ا أن هذين التيارين )تيار الخليج وتيار الكوروش��يو يف اليابان( 

ميتلكان مثل هذه القوة الرائعة يف الحفاظ عى حرارتها، ماداما ال يالمسان 

اليابس��ة، بحيث يرفعان درجة حرارة املناخ ب��� 30 أو 40 درجة عى مدى 

نصف قارة تقع ع��ى بعد مثانية آالف ميل من نقاط انطالقها يف املنطقة 

املدارية، والتي يأخذان حرارتها منها، ال يبدو أنه من غر املعقول االعتقاد 

أن هذي��ن الجزأي��ن من التيارين اللذي��ن يتابعان مس��ارها مبارشة نحو 

املحي��ط القطبي يحمالن معها دفئا كافيا لي��س فقط إلذابة الجليد الذي 

يصادفانه، وإبقاء مس��اريها مفتوحني خالل الع��ام، لكن أيضا لرفع درجة 

الحرارة بش��كل دائم ف��وق درجة التجمد ملنطقة ضخم��ة من البحر حول 

القطب الش��ايل، وبالتايل مينعان هذه النهاي��ة البعيدة من األرض من أن 

تبق��ى محص��ورة يف جليد دائم، وأن تثقل خالل العص��ور برتاكات الثلوج 

املتس��اقط من الرياح املحمل بالرطوبة املأخوذة من التبخر، والذي يحمل 

إىل هناك من مناطق جنوبية أدفأ من سطح األرض)2(.

م الجغرايف األملاين أوغست بيرتمان فكرة البحر القطبي الدافئ، واقرتح أنه  تزعَّ

من املمكن العثور عى الطريق األفضل للقطب الشايل باإلبحار عرب مضيق برينغ 

الذي يفصل أالسكا عن سيبريا، واتباع التيار شاال. مالحظة مورتون عا اعتقد أنه 

محي��ط دافئ، مع مالحظات بين��ت، أعطت دعا لهذه الفكرة، عى الرغم من أننا 

نعلم اآلن أن مورتون رأى ثقبا جليديا، وليس محيطا مفتوحا.

يف العام 1878 اش��رتى جيمس غ��وردون بينيت جونيور النارش الالمع لصحيفة 

»نيويورك هرالد« السفينة البحرية امللكية باندورا وساها جينيت. مّول بينيت قبل 

ذلك بعثة هرني مورتون ستانيل الشهرة للعثور عى الدكتور ديفيد ليفينغستون يف 

أفريقيا الوسطى، وكان متحمسا ملادة دسمة جديدة ينرشها يف صحيفة »الهرالد«. 

وكمتحمس هاو الستكش��اف القطب الش��ايل، كان بينيت معجبا بنظرية املحيط 

القطبي الدافئ الذي ميكن الوصول إليه عرب مضيق برينغ. أقنع البحرية األمريكية 

بأن تتكفل برحلة التباع هذا املس��ار املقرتح. يف مارس 1878 أجاز الكونغرس هذه 

البعثة بقيادة املالزم ج��ورج ديلونغ. أعيد تجهيز جينيت للبعثة القطبية وغادرت 
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س��ان فرانسيس��كو يف 8 يوليو 1879. أبحر ديلونغ خالل مضيق برينغ بزمن جيد، 

لكنه تجمد يف حزمة الجليد قرب جزيرة رانغيل مقابل شاطئ سيبريا يف سبتمرب.

تجمدت جينيت بش��كل صلب يف حزمة الجليد ملعظم الس��نتني، وانجرفت يف 

البحر القطبي باتجاه الشال الغريب. يف يونيو من العام 1881 أطبقت حزمة الجليد 

عليها، وحطمتها ببطء. اس��رتد دي لونغ وطاقمه كمي��ة كبرة من املواد التموينية 

والزالج��ات وثالثة زوارق إنقاذ من الس��فينة املحطمة قب��ل أن يتخى عنها. أقدم 

عى س��ر عس��ر فوق تالل الجليد ليصل إىل أقايص العامل املعمور آنذاك عى طول 

دلتا نهر لينا يف س��يبريا ملس��افة 700 ميل. سحب الطاقم الزوارق ملسافات بعيدة 

فوق الجليد املتكرس ليصلوا يف النهاية إىل املاء املفتوح. يف سبتمرب جرفت العاصفة 

ال��زوارق بعضه��ا بعيدا عن بعض. أفلح أحد ال��زوارق يف النهاية يف الوصول إىل بر 

األمان. رس��ا زورق ديلونغ يف الدلتا، لكن طاقمه كان منهكا جدا، ويف النهاية مات 

جميع من كانوا معه. 

بعد ثالث س��نوات وجد حطام من »جينيت« يف غرينالند، عى بعد ألفي ميل 

م��ن املوقع الذي غرقت فيه. االنجراف املحتم��ل للحطام يف حزمة الجليد مبني يف 

الشكل )167(. رمبا تكون الحركة الواسعة املدى للجليد يف املحيط القطبي مدهشة 

ألول وهلة، ألنه قد يبدو أن الجليد سيتجمد رسيعا عند القارات. هناك منطقة من 

الجليد املتصلة بش��كل صلب باليابس��ة، لكن بعد بضعة أميال من الشاطئ ينتقل 

الجليد إىل التدفق املفت��وح للمحيط القطبي. يف الحقيقة، يتحرك الغطاء الجليدي 

القطب��ي واملاء املوجود تحته بصورة دامئة، ويغران ش��كل الجليد مس��ببني ثقوبا 

 Pressure( قطبية تنفصل فيها صفائ��ح الجليد بعضها عن بعض، وتالالً مضغوطة

ridges(، حيث ترتطم هذه الصفائح بعضها ببعض. تش��كل محصلة تدفق الجليد 

واملاء تيارات متايزة، عى رغم أن هذا مل يؤحذ بعني االعتبار حتى اكتشاف حطام 

السفينة »جينيت«.

ش��جع اكتش��اف بقايا الس��فينة جينيت يف غرينالند عامل املناخ الرنويجي هرنيك 

مون ع��ى تطوير نظرية الح��ركات الضخمة للغطاء الجلي��دي القطبي. اعتقد مون 

أن انج��راف الجليد يتبع ببس��اطة اتجاه الرياح الس��ائدة. رشع مواطنه املكتش��ف 

فريدجتوف نانسن يف اختبار هذه النظرية يف انجراف الجليد مع بعثة علمية ضخمة. 
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فكر نانسن أنه لو اس��تطاع الحصول عى سفينة مبنية بشكل مناسب بحيث تتجمد 

يف حزمة جليدية، فإنه سيس��تطيع ببساطة االنجراف فوق القطب الشايل، واالدعاء 

بأنه أول من وصل إىل هناك.

مبعرفة التجربة التي مرت بها جينيت، رشع نانس��ن يف بناء سفينة ميكنها تحمل 

قوى الحزمة الجليدية. بنيت سفينته فرام بجسم دائري الشكل يجعلها تصعد لألعى 

م��ع اقرتاب الجليد منها، بدل أن تحرص يف الجليد مثل العديد من الس��فن املصممة 

لإلبحار يف البحار املفتوحة. غادر نانس��ن وطاقم��ه الرنويج يف يونيو من العام 1893 

وأبحر عى طول الشاطئ السيبري حتى وصلوا إىل جزر سيبريا الجديدة بالقرب من 

املكان الذي غرقت فيه الس��فينة جينيت. أبحر نانس��ن شاال حتى تجمدت سفينته 

ف��رام يف الجليد. أجرى نانس��ن وطاقمه كش��فا لعمق البحر القطبي وس��جلوا تقدم 

االنجراف، جامعني طوال الوقت بيانات عن رسعة الرياح واتجاهاتها.

الشكل )167(: انجراف حطام السفينة »جينيت«.

غرق  مكان 

جينيت

غرينالند

انجراف

محتمل

جزيرة

 رانغل

مكان العثور عىل حطام »جينيت«



160

الفن الضائع

انجرف��ت »فرام« نحو خط عرض 84 درجة ش��اال، لكن أصب��ح من الواضح أنها 

س��تخطئ القطب الش��ايل بنحو 360 ميال. غادر نانس��ن ورفيقه هجاملر جوهانسن 

مزودين بزوارق الكاياك وزالجات الكالب ومجموعة الكالب والبنادق واملؤن س��فينة 

فرام يف العام 1895، وبدآ الس��ر باتجاه القطب الشايل. تابع باقي الطاقم يف سفينة 

ف��رام، منجرفني مع الغطاء الجلي��دي حتى تكرست يف الصيف التايل عندما وصلوا إىل 

مياه مفتوحة. الش��كل )168( عبارة عن خارطة تظهر انجراف الس��فينة فرام ورحلة 

نانسن وجوهانسن بالزالجات.

نجح نانسن وجوهانسن يف التقدم درجتني فقط شاال، سائرين فوق تالل ضخمة 

من الجليد، ومقاومني انجراف الجليد الذي كان يدفعها إىل الخلف كأنها ميش��يان 

فوق حزام ناقل يدور يف االتجاه املعاكس. تحوال أخرا نحو الجنوب بعد أن وصال إىل 

الش��كل )168(: رحلة السفينة فرام وانجرافها: أبحرت عىل طول شاطئ سيبرييا حيث تجمدت. 

تابع نانسن بواسطة زالجة كالب نحو القطب الشاميل، ثم إىل فرانز جوزيف الند.

القطب الشاميل

سبيتسبريغن

فرانز جوزيف الند

روسيا الغربيةسيبرييا

الرنويج

»فرام« مرفوعة األرشعة
»فرام« يف الجليد القطبي
نانسن وجوهانسن بزالجة كالب
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خط عرض 86 درجة تقريبا، وهو أبعد نقطة وصال إليها شاال. يف املدى الشاسع من 

الجلي��د القطبي مل يكن لديها أم��ل يف العثور عى فرام، والتي كانت مبنزلة نقطة يف 

ه��ذا الجليد املرتامي األطراف. بدال من ذلك توجه��ا نحو فرانز جوزيف الند عابرين 

ع��ددا من الثقوب الجليدية، ُمطِعمني الع��دد املتناقص من الكالب لحم كالب أخرى 

عم��دا إىل قتلها. عندما وص��ال إىل ماء مفتوح، تخليا عن زالجاته��ا وقتال آخر كلبني 

لديه��ا، وتابعا بزورقي كاياك ربطا أحدها باآلخر بواس��طة رشاع. عند وصولها إىل 

فرانز جوزيف الند كان الشتاء يطبق عليها، لكن كان هناك مصدر وفر للطعام من 

حيوان الفظ )Walrus( والدب القطبي.

اصطاد االثنان عددا كافيا من الحيوانات لتموينها يف الش��تاء، وبنيا كوخا بدائيا 

من حيطان حجرية مع مس��حوق طحلبي الصق لسد الش��قوق، وجلد حصان البحر 

لتغطي��ة الس��قف. قضيا ش��تاء 1895 – 1896 يف الك��وخ الضيق. كان نانس��ن يقرأ 

مقتطفات من س��جل تقوميه بغرض التس��لية. عندما حل الربي��ع، تابعا جنوبا خالل 

أرخبيل فرانز جوزيف الند حتى وصال إىل كوخ مستكش��ف بريطاين يدعى فريدريك 

جاكسون كان هو أيضا يستكشف طريقا إىل القطب الشايل. بهذا اللقاء نجا كل من 

نانس��ن وجوهانسن. وصلت السفينة فرام مع طاقمها، ووصل نانسن وجوهانسن إىل 

الرنويج بأمان يف صيف العام 1896.

حصلت البعثة عى كمية ضخمة من البيانات العلمية، مبا يف ذلك معلومات عن 

جيولوجية الش��اطئ الشايل لس��يبريا. األكرث أهمية كانت مجموعة قياسات مفصلة 

حول انج��راف جليد البحر، وقياس��ات ألعاق البحر القطبي، وقياس��ات التجاهات 

الرياح ورسعتها خالل االنجرافات. اس��تغرق األمر أربع س��نوات ليتمكن نانس��ن من 

البح��ث يف هذه البيانات، لكن بعض االكتش��افات األولية أظه��رت أن الرياح مل تكن 

وحدها املسؤولة عن االنجراف يف البحر القطبي.

خالل بعثة »فرام« س��جل نانس��ن أنه عندما ينجرف الجليد بواسطة الرياح، فإنه 

ينج��رف نظاميا إىل ميني اتج��اه الرياح. كان هذا مختلفا عن الفك��رة األولية بأن التيار 

يتبع ببساطة الرياح السائدة. أرجع هذه الخاصة إىل تأثر كوريوليس. يف الوصف األويل 

النجراف »فرام« كتب نانسن: »لكن من وجهة نظري، ليست الرياح العشوائية وحدها 

هي التي تؤثر يف انجراف الجليد. فكرت أيضا أنه كان هناك يف بعض األوقات دليل عى 
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تيار خفيف يف املاء تحت الجليد، والذي كان يتدفق يف االتجاه نفسه أيضا. ال أعتقد أن 

انج��راف الجليد يتطابق متاما مع اتجاه الرياح الس��ائدة. كان لدي انطباع أنها غالبا ما 

حملتنا أبعد قليال باتجاه الشال من األخرة. لكن بياناتنا الوفرة مل تحلل بعد، وقبل أن 

يتم هذا ليس من املمكن أن نقول أي يشء مؤكد حول هذا املوضوع«)3(.

استطاع نانس��ن إقناع طالب دكتوراه، فاغان إيكان، بأن يجري معالجة معمقة 

لهذا التأثر. حل إيكان مس��ائل الرياضيات لهذا التأثر املركب من الجاذبية والرياح 

وتأثر كوريوليس لينشئ النظرية الحديثة حول تيارات املحيط.

اعتم��د حدس نانس��ن األويل ومعالجة إيكان الالحق��ة للظاهرة عى مزيج من 

الري��اح الس��طحية، وتأثر كوريوليس. وضع يف االعتبار الرياح التي تهب عى س��طح 

واس��ع من املاء، ل��و تحركت الرياح بأي التواء ش��ايل أو جنويب لها، فس��يخلق تأثر 

كوريولي��س انزياح��ا منتظا يف اتجاه التيار الناتج عى س��طح املاء )الش��كل 169(. 

س��يكون هذا االنزياح إىل ميني الرياح الس��ائدة يف نصف الكرة الش��ايل، وإىل يس��ار 

الرياح السائدة يف نصفها الجنويب.

لو فكرت يف نصف الكرة الشايل، فقد تتذكر من الفصل الثامن أن الرياح السائدة 

تهب عادة من الش��ال الرشقي إىل الجنوب الغريب، وتوجد بني خط االس��تواء وخط 

عرض 30 درجة شاال. شال خط العرض 30 درجة تهب الرياح الغربية من الجنوب 

الغريب نحو الش��ال الرشقي. ُيحدث هذا تيارا يجري من الرشق إىل الغرب يف الرياح 

التجارية ثم شاال، ومن الغرب إىل الرشق يف منطقة الرياح الغربية.

الشكل )169(: انتقال إيكامن يف نصف الكرة الشاميل. يتحرك التيار إىل ميني اتجاه الرياح بسبب 

تأثري كوريوليس.

التيار

الرياح
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يستمر تأثر كوريوليس مع ازدياد العمق. يسحب املاء املتحرك عى السطح املاء 

املوجود تحته، لكن الطبقة التالية تحت الطبقة الس��طحية س��تزاح بانتظام إىل ميني 

الطبقة الس��طحية يف نصف الكرة الش��ايل، كا أزيحت املياه الس��طحية إىل اليمني 

بتأثر الرياح. تزاح طبقة املاء التي تجري تحت هذه الطبقة الثانية بش��كل أكرب نحو 

اليم��ني وهكذا. تتضاءل قوة التيار برسعة م��ع ازدياد العمق، حيث يختفي عند نحو 

أربعائة مرت. يدعى هذا بحلزون إيكان )الشكل 171(.

التأثر الرئيس لحلزون إيكان هو خلق دورات ضخمة من املاء تدعى »دوامات« 

)gyres( يف املحيط��ات. تحت تأثر الري��اح، تنحرف الطبقة الس��طحية العلوية من 

املحي��ط إىل ميني الرياح الدافعة، وتنحرف الطبق��ة تحتها إىل ميني الطبقة أيضا تحت 

تاثر كوريوليس/ حلزون إيكان. يتس��بب ه��ذا يف تراكم املياه لألعى يف مركز حلقة 

دائرية. يوازن تأثر الجاذبية القوة الداخلة الناجمة عن حلزون إيكان، ويكون هناك 

توازن بني االثنني مع دوران املاء حول االنتفاخ املركزي )الشكل 172(.

الشكل )170(: تأثري انتقال إيكامن عىل تدفق التيار يف شامل املحيط األطليس.

تيار
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بس��بب تأثر كوريوليس، تدور الدوارات باتجاه عقارب الس��اعة يف نصف الكرة 

الش��ايل، وبعكس عقارب الس��اعة يف نصفها الجنويب. يختلف االنتفاخ عند املركز يف 

االرتفاع، بحس��ب الدوار، وحتى بحس��ب الس��نني حيث يعكس التغ��رات املدفوعة 

مناخيا، عى سبيل املثال أمناط رياح متغرة )4(. ميكن أن يكون ارتفاع االنتفاخ املركزي 

كبرا مبقدار قدمني نسبة إىل األطراف.

تيارات املحيط الرئيسة
يتس��بب دوران األرض يف تراكم الجزء الغريب من الدوار عى الش��واطئ الرشقية 

للقارات خالقا تيارات قوية عى طول هذه السواحل. هذا التأثر مسؤول عن قوة تيار 

الخلي��ج قرب فلوريدا، ويدعى تيار الحد الغريب. ينش��أ تيار ماثل يف املحيط الهادئ 

قرب اليابان يدعى كوروشيو )كلمة يابانية ل� »تيار أسود/ مد أسود«(.

الشكل )171(: حلزون إيكامن كتابع للعمق تحت سطح املياه.

الشكل )172(: تضافر اتجاه التيار مع تأثري كوريوليس والجاذبية يؤدي إىل نشوء دوامات كبرية 

يف املحيطات.

كوريوليس

جاذبية

تيار
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ميكن تقس��يم دوامة ش��ال املحيط األطليس إىل عدد من التيارات املتايزة. ُيظهر 

الش��كل )174( متثيال أجري عى حاسوب فائق لجريان التيار يف شال املحيط األطليس. 

الرياح التجارية وس��ط املحيط األطليس شال خط االس��تواء مبارشة مسؤولة عن التيار 

االس��توايئ الشايل، والذي يجري غربا من جزر كيب فردي إىل البحر الكاريبي والشاطئ 

الشايل ألمريكا الجنوبية. عندما يدخل البحر الكاريبي وخليج يوكاتان وخليج املكسيك 

يخل��ق عددا م��ن تيارات »إدي« )eddies()٭( لتيار دائري يف تلك املناطق، لكنه يش��كل 

بعد ذلك تيارا قويا خالل مضيق فلوريدا، ويش��كل تيار الخليج – فلوريدا. خالل ترسب 

النفط لرشكة »ديب ووتر هورايزن«، كان هناك قلق شديد من أن تبدأ دورة هذا التيار 

يف خليج املكسيك بنقل النفط حول »فلوريدا كيز« ثم إىل البحر األطليس.

م��ع مرور تي��ار الخليج من كيب هات��راس يف كارولينا الش��الية، يبدأ بالتحرك 

بعيدا عن الشاطئ. عند هذه النقطة يبدأ بالتضاؤل، ويشكل تيارات إدي تدور حول 

األط��راف. مع ذل��ك هناك تدفق كاف من امل��اء الدافئ ليحافظ ع��ى طقس أوروبا 

الش��الية معت��دال. الجريان الراجع إىل جزر كيب ف��ردي أضعف بكثر ويتوزع عى 

منطقة أوس��ع. بينا تف��رس نظرية إيك��ان التفاصيل العريضة للتيارات يف ش��ال 

األطليس، فإن الكثر من هذه التفاصيل تتأثر مبوقع اليابسة ودخول اضطراب.

الشكل )173(: دوران الدوامات يف شامل املحيط األطليس وجنوبه.

)٭( Eddy: تيار إدي هو دوران املائع، والتيار العكيس الذي ينجم من تجاوز املائع لجسم ما. ]املرتجم[.
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الش��كل )175( عب��ارة عن خارطة لتيارات املحيط الرئيس��ة. يش��ر الركود حول 

خط االس��تواء إىل الخ��ط الفاصل بني دوامات نصف الكرة الش��ايل ودوامات نصف 

الكرة الجنويب. بحس��ب الطبوغرافيا والزم��ن أثناء العام، تتغر التيارات الفعلية كثرا. 

الخصائ��ص البارزة هي دوامات املحيط الهندي، وش��ال األطليس وجنوبه، وش��ال 

املحيط الهادئ وجنوبه.

تس��يطر دوامة بوف��ورت واالنجراف ع��رب القطب عى تيارات القطب الش��ايل 

)الش��كل 176(. كان التيار األخر مس��ؤوال ع��ن تفريق حطام الس��فينة »جينيت«، 

واستفاد نانسن منه يف رحلته عى السفينة »فرام«. لو عدنا إىل نظرية البحر القطبي 

املفت��وح، نالحظ أن هناك تيارا دافئا يتدفق ش��اال عرب مضيق برينغ عى الرغم من 

أنه غر كاف إلذابة غطاء القطب الجليدي – حتى اآلن. لو اس��تمرت عملية االحرتار 

العاملي، فقد نضطر إىل إعادة النظر يف هذه الفرضية.

الشكل )174(: متثيل حاسويب للتيارات يف شامل املحيط األطليس.
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تش��مل التي��ارات املعقدة قرب آيس��الندا وغرينالند تيار الالب��رادور الذي ينقل 

كتل الجليد واملاء البارد جنوبا، مس��ببا خطرا عى املالحة يف ش��ال األطليس. عندما 

يتالقى تيار الالبرادور مع تيار الخليج يف ش��ال األطليس ميكن أن يحدث تحول حاد 

جدا. يتحرك االنتقال ش��اال يف الصيف، وجنوبا يف الش��تاء مع تأكيد القطب الشايل 

واملدارين لسيادتها بالتناوب.

يف الس��نوات األخرة أصبحت بعض الدوامات مكب��ات قامة ضخمة. فالقامة 

الت��ي تدخل دوامة م��ا ال تخرج منها. إنها تبقى هناك وتدور حول املركز باس��تمرار. 

صنف��ت دوامة ش��ال املحيط الهادئ أخرا عى أنها »أك��رب مكب للقامة يف العامل« 

مع تجمع نفايات مدن شال املحيط الهادئ هناك، وعدم مغادرتها له. تخترب دوامة 

ش��ال املحيط األطليس أيضا مشاكل نفايات كبرة لألسباب نفسها. الدوامات األخرى 

بعدد أقل من السكان املجاورين لها ال تعاين كثرا بسبب هذا الوباء.

الش��كل )176(: تيارات يف القطب الش��اميل. الخصائص البارزة هي دوار بيفورت واالنجراف عرب القطب الش��اميل 

الذي اكتشفه نانسن.

إسكندنافيا

غرينالند

كندا

أالسكا

روسيا

بارد
دافئ

دوامة
 بوفورت

ف  النج��را ا
عرب القطب
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بالقرب من خط االستواء هناك تأثر مهم ُيدعى »التيارات االستوائية املعاكسة«. 

بتدفق باتجاه عقارب الس��اعة يف نصف الكرة الش��ايل، وبعكس عقارب الس��اعة يف 

نصفه��ا الجنويب، رمبا تتوقع أن تتدف��ق هذه التيارات كلها عندما يلتقيان بالقرب من 

منطقة خط االستواء من الرشق إىل الغرب. لكن هذا ليس هو الحال متاما. متيل املياه 

التي تتدفق غربا إىل الرتاكم ضد الش��واطئ الرشقية للق��ارات. يدفع التدفق غربا يف 

املحيط الهادئ ضد آس��يا ويدفع التدفق الغ��ريب يف املحيط الهندي ضد أفريقيا. عى 

الرغ��م من أن جزءا كب��را من هذا التدفق يقوم بالرحلة الراجعة بالتحرك ش��اال أو 

جنوب��ا، فإن بعضه يجد ممرا راجعا قريبا من خط االس��تواء. تتقدم بعض التدفقات 

الراجع��ة عند خطوط عرض منخفضة باتجاه غرب – رشق خالقة التيارات املعاكس��ة 

االستوائية التي تختلف بحسب فصول السنة.

ميك��ن أن يك��ون االنزياح الفصيل يف التيارات االس��توائية املعاكس��ة عامال مها 

للمالحة يف بعض املناطق. كتب املؤلفان األب إرنس��ت س��اباتير وديفيد لويس حول 

تأثر التيارات يف فصل الرحالت لس��كان األرخبيل الغريب لكريبايت يف وس��ط املحيط 

الهادئ )جزر غيلربت()5(، )6(. خالل الفرتة من أكتوبر حتى مارس يكون التيار االستوايئ 

قوي��ا ويجري من الرشق إىل الغرب. ربط املالح��ون املحليون بني هذه الفرتة وظهور 

نجم الرثيا بعد غروب الش��مس مبارشة. تتميز هذه الف��رتة أيضا بالعواصف، ويبقى 

ه��ذا املزيج م��ن ظروف الطقس والتيارات القوية املالحني عى الش��اطئ. يف أش��هر 

الصي��ف يعت��دل الطقس ويهدأ التي��ار، ويظهر أحيانا تيار اس��توايئ ضعيف معاكس 

يجري من الغرب إىل الرشق. يربط هذا املزيج من التيارات الضعيفة والطقس الجيد 

بظهور النجم قلب العقرب مبارشة بعد غروب الش��مس، وهو الفصل الرئيس للقيام 

بالرحالت البحرية.

تختلف التيارات االستوائية املعاكسة أيضا بني عام وآخر. تتعلق هذه االختالفات 

بالفرق يف التس��خني بني الصيف والش��تاء يف نصف��ي الكرة األرضي��ة. ترتبط تيارات 

معاكسة استوائية قوية يف املحيط الهادئ أيضا بالظاهرة املناخية املعروفة ب� »النينو« 

)El Nino( )كلمة إسبانية تعني »الطفل« نسبة إىل تشكلها حوايل عيد امليالد(، يدعو 

عل��اء املناخ هذا ب� »نين��و االهتزاز الجنويب« )ENSO(، والذي يظهر يف دورات متتد 

ما بني خمس وسبع سنوات، وُيحدث تغرا عامليا يف الطقس. تتحرك املياه الدافئة نحو 
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س��احل املحيط الهادئ الرشقي، مؤثرة يف تيار همبولدت األبرد املقبل من الش��ال. 

يس��بب هذا بدوره تغرات كبرة يف أمناط الطقس: يشهد شال املكسيك وكاليفورنيا 

زيادة يف الطقس الرطب الدافئ، بينا تش��هد كندا والغرب األوسط يف أمريكا ظروفا 

أدفأ لكنها أكرث جفافا. واجهت األلعاب األوملبية الشتوية يف فانكوفر الكندية يف العام 

2010 ظروفا دافئة شكلت تحديا لهذه األلعاب خالل فرتة النينو.

تحديد التيار واالستعداد له
عند رسم مسار ما، عى املالح يف محيط مفتوح أن يأخذ التيارات بعني االعتبار. مبا 

أن التيارات تخلق تيارات إدي وتختلف بحسب الفصول فهذا فن مبقدار ما هو علم. 

وكا ناقش��ُت من قبل، ميكن للمالح أن يقدر املوق��ع بعملية التخمني الصائب ومن 

نقطة ثابتة مبنية عى املالحة الس��اوية. ميكن استخدام التفاعل بني هذين العاملني 

غالب��ا ملعرفة التيارات املحلية. لو كنت تعرف رسعتك واتجاهك، ميكنك مبعرفة نقطة 

املغادرة أن تس��تخدم هذه املعلومات لتحديد موقع��ك بعد زمن معني. لو دفع تيار 

ما س��فينتك يف اتجاه معني، وأنت تحاول تحديد موقعك مستخدما املالحة الساوية، 

فإن نتائج التخمني الصائب والتثبيت الس��اوي لن يكونا متطابقني. باستبعاد احتال 

وجود خطأ ما، فإن الفارق بينها يعود إىل التيار.

يف الش��كل )177( ُأب��ني مثاال عى هذا. من نقطة انطالق م��ا، يبحر مالح باتجاه 

78° درجة متاما. بعد أربع وعرشين س��اعة، يتعرف عى موقعه من االتجاه، وافرتاض 

أن رسعة القارب س��ت عقد. ثم يأخذ بعد ذلك مالحظة ملوقعه من مشاهدة النجوم 

عند الغس��ق، ليجد أن موقعه الصحيح مختلف كثرا عن التخمني الصائب. يعزو هذا 

االختالف الظاهر إىل افرتاض أن التيار دفعه جنوبا. عندما يتكلم مالح عن التيار، فإن 

له خاصتني: وجهة )set( واندفاع )drift(. الوجهة هي منحى التيار وتقاس بالدرجات 

عن الشال الحقيقي. أما االندفاع فهو رسعة التيار َمقيسة بالعقد. يف املثال يف الشكل 

)177( اس��تخدم املالح الفارق بني التخمني الصائب والتثبيت الس��اوي ليستنتج أن 

وجهة التيار 170 درجة، وأن اندفاعه عقدتان.
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ال يكاد املالح يعرف وجهة التيار واندفاعه حتى ميكنه إجراء التصحيحات الالزمة 

للوصول إىل وجهته. يف الشكل )178( أبني مسار قارب رشاعي نحو جزيرة. بوجود تيار 

من الش��ال، لو حافظ املالح عى مسار باتجاه الجزيرة املقصودة فإن التيار سيحمله 

بعي��دا إىل جنوب الجزيرة. من ناحي��ة أخرى، لو أنه عوض عن وجهة التيار واندفاعه 

باختيار اتجاه أقرب إىل الش��ال، فإنه س��يصل إىل الجزيرة املقصودة مبارشة. إحدى 

املهات الروتينية اليومية ملالح يف املحيط هي تقدير وجهة التيار واندفاعه بناء عى 

املقارنة بني التخمني الصائب والتثبيتات الساوية.

متثل التغرات الفصلية يف التي��ارات وتقلباتها تحديا للمالحني، خاصة يف املناطق 

االس��توائية، حيث توجد اختالفات فصلية كبرة. بالنس��بة إىل امل��الح الغريب العادي، 

تعت��رب مخططات التيارات والتنبؤات الحاس��وبية مرجعا رئيس��ا له، لكن باعتبار ميل 

التيارات لتش��كيل تيارات »إدي«، ال ميكن حتى للمالح املزود بهذه املعلومات التأكد 

م��ن صحة اتجاهه. يف الحقبة الحديثة تقدم الصور من األقار الصناعية تفاصيل عن 

أمناط التيارات املتغرة بش��كل يومي. يقطع السباق السنوي من نيوبروت إىل برمودا 

منطق��ة من األطليس ميكن لالختالفات يف تيار الخليج وتيارات إدي املنفصلة عنه، أن 

تخلق ظروفا تفيد بعض البحارة وتعيق آخرين. ميكن لفن العثور عى تيار مناس��ب 

واتباعه أن يش��كل الفارق بني الربح والخس��ارة. يأيت االقتباس التايل من وصف إبحار 

بالرشاع يف سباق شال تيار الخليج:

الشكل )177(: استخدام املقارنة بني التخمني الصائب وتثبيت موقع لتحديد وجهة التيار واندفاعه.

نقطة االنطالق

وجهة التيار = °170

املوقع من التخمني الصائب

وجهة 78° صحيحة
اندفاع التيار =  عقدتان

تثبيت موقع من جسم ساموي
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الش��كل )178(: تأثري التيار عىل مسار القارب. من دون تصحيح فسوف يخطئ القارب مكان الرسو عىل الجزيرة. 

لو أخذ وجهة التيار بعني االعتبار، ميكنه الوصول إىل امليناء.

تيار

املسار الفعيل

تيار

الوجهة املعدلة

املسار الفعيل

املسار املقصود
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بني نيوبورت وتيار الخليج
عى املالح أثناء اإلبحار يف مياه باردة وغالبا يف الضباب، أن يختار مس��ارا للموقع 

األفض��ل عى الطرف الش��ايل من تيار الخلي��ج، متجنبا الجانب الس��يئ من تيارات 

»إدي« ش��ال التيار، أو مس��تغال الجانب املفيد من تي��ارات »إدي« الدافئة باتجاه 

عقارب الساعة. قد تصل رسعة التيارات يف »إدي« إىل 3 عقد، وميكن لتيارات »إدي« 

الدافئ��ة أن تك��ون بقطر 60 إىل 100 ميل. تتوافر صور األقار الصناعية وتفس��راتها 

هذه األيام بحيث ميتلك املالح فكرة جيدة عن موقع التيار، وتيارات »إدي« الرئيس��ة 

في��ه. من الصعب غالبا البقاء قرب خط البوصلة، ويقلق املالحون غالبا من االنجراف 

نحو الرشق، لكن اإلسرتاتيجيات الحديثة عظمت تعويض الرسعة VMG إىل الجزيرة 

يف املراحل األوىل من السباق إىل حيث تقود)7(.

يعني املصطلح )VMG()٭( »تعويض الرسعة«. ُيظهر التمثيل الحاسويب يف الشكل 

)174( تي��ارات »إدي« العديدة املتعلقة بتيار الخليج أثناء انتقاله بعيدا عن ش��اطئ 

أمريكا الشالية.

باستثناء التسابق، فإن فهم التيارات رضوري ملالحة ناجحة يف املحيط. لذا، كيف 

ميك��ن للمرء أن يتعامل مع التيارات يف غياب املخططات وصور األقار الصناعية؟ يف 

بعض الحاالت كانت العملية مسألة حظ، واإلبحار نحو شاطئ طويل بحيث ال يؤدي 

االنجراف بالتيار إىل اختالف مهم. يبحر املرء ببساطة، ويصل إىل ساحل، ثم يقدر كم 

عليه أن يسافر عى مقربة من الساحل.

يف حال��ة الرحالت إىل جزيرة أو بني جزر عدة، مل ميتلك البحارة األوائل ترف صور 

األق��ار الصناعي��ة أو تثبيتات دقيقة للمواقع من املالحة الس��اوية. كا ذكر أعاله، 

كان ع��ى مالحي جزر املحيط الهادئ خصوصا أن يتعاملوا مع هذه املس��ألة، إضافة 

إىل االختالف��ات يف التيارات االس��توائية للمحيط اله��ادئ. كان عى البحارة أن يكونوا 

قادرين ع��ى قياس التيار بطريقة ما، وتعديل وجهته��م ليأخذوا ذلك بعني االعتبار. 

م��ع اختالفاتها الفصلية فإن التيارات االس��توائية يف املحي��ط الهادئ هي من بني أكرب 

تحديات املالحة يف العامل.

 )velocity made good( )٭(



174

الفن الضائع

تحديد االتجاه من الخلف
عن��د الرشوع يف رحلة بحرية، يبحر املالح مس��افة ما من الجزي��رة لالبتعاد عن 

أي تي��ارات محلي��ة ناجمة عن الجزيرة نفس��ها. ثم ينظر البح��ار وراءه إىل الجزيرة 

التي غادرها، وينش��ئ مس��ارا باس��تخدام عالمات فارقة عى الجزيرة للتأكد من أن 

السفينة تتجه يف االتجاه الصحيح. االتجاه الذي كان يشر إليه الزورق سيكون مختلفا 

ع��ن الوجهة املقصودة، حي��ث كان عى املالح أن يعوض عن التي��ار، لكن العالمات 

الفارقة عى الجزيرة أكدت أنه ُيشر يف االتجاه الصحيح مع أخذ التيار بعني االعتبار. 

دع��ا مالحو جزر كاروالين هذا اإلجراء »فونتونوموي��ر« التي تعني »مواجهة مؤخرة 

الزورق«)8(.

وثَّ��ق عامل األنرثوبولوجي الربيطاين رميوند ف��رث فن معرفة التيار يف جزيرة 

تيكوبي��ا من جزر س��ولومون الرشقية. أجريت الكثر م��ن الرحالت بني تيكوبيا 

وجزيرة أخرى ُتدعى أنوتا. تقع أنوتا عى بعد 70 ميال إىل الش��ال الرشقي من 

تيكوبي��ا، وه��ي بعرض نصف ميل فق��ط. يصل أعى ارتفاع فيه��ا إىل 200 قدم 

فوق مس��توى س��طح البحر. تش��كل الرحلة بني تيكوبيا وأنوتا تحديا للمالحني، 

ألن أنوتا مجرد نقطة يف محيط واس��ع. كتب فرث ما ييل: »سميت أنوتا تشبيها 

ب��� يت فاتو سيكيس��ي، وتعني الصخ��رة الزلجة، ومبا أنها نقط��ة صغرة جدا يف 

املحيط فمن الس��هل كث��را االبتعاد عنها«. ميكن رؤية أنوت��ا من بعد 10 أميال 

فق��ط. كان عى مالحي تيكوبيا أن يبح��روا مع تصحيح دقيق للتيار. كتب فرث 

عن تقنية اس��تخدام العالمات الفارقة يف تيكوبي��ا لإلبحار نحو أنوتا، مالحظا أن 

ال��زورق يهيأ بعناية ليبح��ر يف االتجاه الصحيح باس��تخدام عالمات توجيه عى 

تيكوبيا. عى الطرف الش��ايل من الجزيرة هناك ش��اطئ ُيدعى »ماتايك أنوتا«، 

ويعني »النظر إىل أنوتا«، أي يف ذلك االتجاه. خلف الش��اطئ هناك واٍد ميتد إىل 

أع��ى الطرف الجبيل ُيعرف ب� »يت روا« )وهو عبارة عن حقل قلقاس يف األعى(. 

عن��د اإلبحار إىل أنوتا يدير الطاقم دفة الزورق نحو هذا الوادي، ويحاولون قدر 

اس��تطاعتهم إبقاءه ضمن مجال رؤيتهم)9(. يبني الشكل )179( استخدام عملية 
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.)Back Bearing( التوجه الخلفي

األمواج بوصفها مؤرشاٍت عىل التيار
لو أزاح املرء الدالئل البرصية للتيار كلها، مثل االنجراف نس��بة إىل اليابس��ة، أو 

م��ؤرش آخ��ر، فكيف ميكن له أن يع��رف ما إذا كان هناك تي��ار يتدفق أو ال؟ فبعد 

كل يشء، لو وضعتك يف منطاد يف الضباب، فس��وف ينجرف ببساطة مع الرياح، وال 

ميكنك معرفة ما إذا كنَت تنتقل باملقارنة مع األرض. ميكن قول اليشء نفس��ه حول 

التي��ارات يف محيط مفتوح، ع��دا وجود أمواج وتضخات تنتقل مس��افات بعيدة، 

وتدخ��ل منطقة تتدفق فيها تي��ارات قوية. عندما تصل أمواج مولدة من مس��افة 

بعي��دة إىل منطق��ة التيار، يبقى ارتفاع األمواج نفس��ه عموم��ا، وتبقى فرتة املوجة 

نفسها، لكن طول املوجة يتغر.

لو وصل تضخم محيطي مولد من مسافة بعيدة إىل تيار يتحرك باالتجاه املعاكس 

فإن أطوال املوجات تصبح أقرص، وبالتايل تصبح س��طوح أمواج التضخم أكرث انحدارا. 

عندما تتحرك األمواج ضد التيارات، ميكنها أن تسبب ظروفا سيئة بالنسبة إىل البحار. 

الشكل )179(: استخدام التوجه الخلفي لتأسيس اتجاه إبحار بوجود تيارات.

تيار

املسار الفعيل

الوجهة

متاشيا مع عالمات عىل اليابسة
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بالعكس، لو قابلت األمواج تيارا يجري يف االتجاه نفس��ه، فس��تمتد أطوال املوجات، 

وستصبح األمواج أنعم نتيجة لذلك )الشكل 180(.

ميكن للمالحني املتمرس��ني أن يستخدموا شكل األمواج وس��يلًة لتحديد التيارات 

املحلية، حتى لو كانوا خارج مرأى اليابسة. كان هذا مفيدا خصوصا بالنسبة إىل سكان 

جزر املحيط الهادئ الذين كانوا يبحرون يف املياه االستوائية ذات التيارات املتقلبة.

تدرب الكاتب س��تيفان ثوماس عى يد املالح ماو بيلونغ من جزيرة س��اتاوال يف 

ج��زر كاروالين. عرف بيلونغ توماس عى تقنيات��ه املالحية، وكتب توماس عن خربته 

يف كتابه »املالح األخر«. كتب عن تعليمه استخدام األمواج مؤرشا عى التيار ما ييل:

سألته: »كيف ميكنك تحديد التيار عندما ال يكون هناك تضخم؟«.

أجاب: »تنظر إىل املاء وهو مشدود. األمواج الصغرة متيض عى الشكل 

الت��ايل )دافع��ا يف اتجاه واح��د( ثم – كيف ميك��ن يل أن أرشح ذلك؟«، مد 

ذراعي��ه كلتيها ثم س��حبها كأنه ي��رضب عى مفاتيح البيان��و. ادعى أن 

الشكل )180(: تأثري التيار يف األمواج.

أمواج ألطف،

 متباعدة

 ، أمواج أحدُّ

متقاربة

تيار

تيار
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اإلش��ارة موجودة اآلن، وأنها تش��ر إىل تيار ضعيف آٍت من الغرب، يجري 

ضد الرياح الشالية الرشقية الخفيفة)10(.

استخدم جوشوا سلوكوم أيضا مظهر األمواج وسيلًة ملعرفة التيار. كتب حول هذا 

التأثر من خالل خربت��ه يف اإلبحار من جزر كيب فردي جنوبا نحو أمريكا الجنوبية. 

»يتق��دم الق��ارب الرشاعي برسعة اآلن نح��و منطقة الركود، وتنخفض ش��دة الرياح 

التجارية. ميكنني بالنظر إىل التموجات أن أس��تنتج أن تيارا معاكس��ا قد بدأ. قدرت 

رسعت��ه بحدود 16 ميال يف الي��وم. يف قلب التيار املعاكس كانت الرسعة أكرث من ذاك 

املتوجه رشقا«)11(.

التيارات املحرَّضة بأنظمة الضغط املنخفض
ميكن��ك أن تتذكر أن أنظمة الضغط املنخفض ميكنها أن تنتج اضطرابات حلزونية 

ت��دور بعكس عقارب الس��اعة يف نصف الكرة الش��ايل، وباتجاه عقارب الس��اعة يف 

نصفه��ا الجنويب. يف املنطق��ة املدارية ميكن لهذه االضطراب��ات أن تتحول إىل أعاصر 

وزوابع، منتجًة رياحا تس��حب إىل داخل دوامات الضغط املنخفض جدا التي تش��كل 

عيون العاصفة. تس��حب الرياح إىل الداخل من مس��افات بعيدة، وهناك غالبا تدفق 

كاٍف من أنظمة العواصف لتخلق تياراتها املحلية الخاصة بها.

أقتب��س املقط��ع التايل من كتاب »تكتي��كات العاصفة« املؤل��ف من لني والري 

باردي، وهو يقص دهشتها األولية عندما أرسلها تيار غر متوقع نشأ نتيجة إعصار 

يف خليج البنغال بعيدا عن مس��ارها. فقط مع ظهور مؤرشات أخرى للطقس، أدركا 

العاصفة اآلتية:
»أميكن أن تكون مس��ارات الس��فن املبينة عى خارط��ة املالحة لدينا 

مخطئ��ة؟«، س��ألت الري يف رابع ليل��ة لنا بعيدا عن »غ��ايل« يف رسيالنكا. 

أجاب: »كنت أفكر يف اليشء نفس��ه«، »رأيت ثالث سفن يف آخر مراقبة يل. 

كم سفينة أحصيت؟«.

رأي��ت أضواء ثالث حامالت عى األفق إىل الش��ال من موقعنا ونحن 

نقرتب عى مسار نحو الرشق.

توجهنا نحو الجنوب الرشق��ي يف األيام الثالثة األوىل من هذه الرحلة، 

هدفن��ا: خط عرض 3 درجات ش��اال، وهو الح��د األدىن ملنطقة األعاصر. 
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عندما أظهرت قراءة مس��ارنا بحسب السجل والتخمني الصائب أننا وصلنا 

إىل تلك النقطة، غرنا مس��ارنا للتوجه مبارشة رشقا مس��افة 600 ميل قبل 

التوجه ش��ال - رشق إىل بحر اندامان. كانت الساء ملبدة بالغيوم يومني، 

لذا عندما مل يكن هناك أي معنى من مشاهدتنا األولية يف صباح هذا اليوم 

الراب��ع انتظرنا بقلق ملش��اهدتنا عند الظهرة، ونحن ن��درس أرقام املالحة 

ل��الري محاول��ني العثور عى خطأ ما يف الحس��ابات. بدت املش��اهدة عند 

الظهرة بعيدة جدا عن القيمة الصحيحة، بحيث رغبنا يف إهالها. »مل يكن 

من املمكن أن نكون ش��ال مسارنا مبس��افة 110 أميال«. كان هذا تعليق 

الري املتذمر، بينا أعاد التأكد من أرقامه، وقرأ جهاز الس��دس مرة أخرى. 

ثم ذكرته بالسفن التي رأيناها. كان من املحتم أنها عى بعد مائة ميل عى 

األقل إىل الشال منا، »يبدو كأن تيارا من نوع ما يوجهنا نحو الشال...«.

ق��ال الري: »ال ميك��ن أن يك��ون هن��اك تيار برسع��ة عقدتني ونصف 

العقدة. ُتظهر مخططات اإلرش��اد تيارا إىل الجنوب الرشقي يأيت من خليج 

البنغال يف هذا الوقت من العام!«.

لك��ن أول مش��اهدة لنا يف فرتة ما بعد الظه��ر كان لها معنى فقط لو 

قبلنا مبش��اهدة الظهرة. بدأ هذا يقلقنا، »لو أن ش��يئا ولد تيارا مبثل هذه 

الق��وة، فال بد أن يكون اضطرابا كبرا جدا«. قال الري. »دعنا نتوجه جنوبا 

مرة أخرى«، شددنا أرشعتنا حتى أبحرنا قريبا من 45 درجة عن مسار خط 

البوصلة. خالل بضع ساعات برزت آخر سفينة وراء األفق أمامنا. ثم حصلنا 

عى اإلشارة الثانية.

بدأ تضخم طويل وبطيء يقاطع النمط الثابت للبحر الذي كان يتدفق 

نحونا. مع أمواج الرياح العادية، أضاف هذا التدفق املتدحرج حركة صعبة 

لتقدمنا برسعة 5 عَقد نحو البحر. تناولت ساعة التوقيت وأحصيُت الثواين 

ب��ني قمة كل موجة من ه��ذه التضخات املختلفة بوض��وح. مرت أربعة 

تضخ��ات كل دقيق��ة بدال من الع��دد العادي وهو مثاني��ة أو عرشة. بدأ 

تباعده��ا البطيء غر الع��ادي يضيف إىل تأكدنا. ال ب��د أن هناك اضطرابا 

كبرا يف الطقس يف مكان ما أمامنا«)12(.

يوض��ح املقطع أعاله كي��ف أن عى املالح الخب��ر أن يفهم التثبيتات 

الس��اوية، ويس��مح بإمكانية حدوث تيارات غر متوقعة، ويقرأ اإلشارات 

من األمواج، ويحاول تكوين صورة متجانس��ة. تخل��ق العواصف الضخمة 
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أمواج��ا بفرتات طويلة جدا بني قممها. مزيج من تيار غر متوقع مع ظهور 

تضخات بطيئة هي إشارات قوية إلعصار آٍت. يف القصة ُتتابع عائلة باردي 

وصف كيف قاما بتجنب العاصفة القوية، وس��ارا بأمان عى أطرافها. لسوء 

الحظ مل يك��ن طاقم اليخت الكندي مبثل ه��ذه الدقة يف املالحظة، حيث 

أبحروا مبارشة إىل وس��ط العاصفة لتغرق السفينة مع جميع من كانوا عى 

متنه��ا. يف حالة عائلة باردي حافظت خربتها وقدرتها عى تركيب القطع 

املختلفة من املعلومات بال شك عى حياتها، بينا هلك آخرون.
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15

 
»كلام كانت السفينة أرسع، كانت 
كفللاءة النقل أعللى، ولكن هناك 
عالقة مقايضة بني رسعة السللفينة 

وتوازنها«.

عى الرغم من أن األسس الفيزيائية لوصف 

حركة السللفن املائية يف املاء هي نفسها يف العامل 

كللله، فإن اختللالف البيئات البحريللة، وحاجات 

الثقافللات املتعددة ميكن أن تحللدد تصاميمها. 

شللكل جسللم السللفينة عامل رئيس يف املالحة، 

خصوصا عندما تعمل باألرشعة. يجب أخذ رسعة 

السفينة وقدرتها عى الحركة مع الريح أو ضدها 

يف االعتبار عند حساب التخمني الصائب.

يرجللع اسللتخدام السللفن يف نقللل البللر 

مسللافاٍت بعيدة عى سطح املاء إىل أقدم تاريخ 

مكتللوب. وهنللاك أدلللة ظرفية عى اسللتخدام 

مركبللات بحرية جيدة أقدم مللن ذلك بكثري. يف 

يناير مللن العللام 2011 كشللفت وزارة الثقافة 

اليونانيللة عن اكتشللاف أدوات حجرية وجدت 

يف جزيللرة كريت يعتقد أنها تعود إىل 130 ألف 

سنة)1(. إذا صح هذا التاريخ، فإنه يدل عى أقدم 

الرحالت البحرية عى مسللافات بعيدة. تشللمل 
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الفجوات املائية بني كريت واملواقع الرئيسللة املجللاورة أقرَب جزيرة وهي كارباثوس 

)عللى بعد 32 ميال(. ميكن رؤية كريت من نقطة عاليللة عى الطرف الغريب لجزيرة 

كارباثوس. رؤية كريت من كارباثوس تجعل الرحلة املتعّمدة بدال من رحلة املصادفة 

إىل كريت أمرا معقوال. يشري التأريخ بالكربون املشع إىل أن زمن أقدم املستوطنات يف 

فيجي يعود إىل العام 1600 ق.م عى األقل، مؤرشا عى بدايات رحالت طويلة املدى 

بعيدا عن مرأى اليابسة يف املحيط الهادئ)2(.

تأيت إحدى أقدم القصص املكتوبة عن رحالت طويلة املدى من هريودوتس الذي 

كتللب عن رحلللة إىل أفريقيا قام بها امللللك املرصي نيخو يف العللام 600 ق.م تقريبا 

مستخدما بحارة فينيقيني. 

ليبيا مغسللولة من أطرافها كلها بالبحر عدا مكان اتصالها بآسلليا، كام 

وضح ألول مرة حسللب معرفتنا إىل اآلن من قبل امللك املرصي نيخو الذي 

بعد أن ألغى بناء القناة بني نهر النيل والخليج العريب أرسل أسطوال مجهزا 

بطاقم مللن الفينيقيني بأوامر أن يبحروا غربا ثللم يعودوا إىل مرص والبحر 

األبيض املتوسللط عن طريللق مضيق جبل طللارق. أبحللر الفينيقيون من 

الخليج العريب إىل املحيط الجنويب، ورسوا يف كل خريف يف مكان مالئم عى 

الشللاطئ الليبي، حيث فلحوا رقعة من األرض، وانتظروا حصاد العام التايل. 

وبعللد أن حصدوا قمحهم أبحروا مرة أخرى، وبعد عامني كاملني لّفوا حول 

أعمللدة هرقل خالل العللام الثالث، وعادوا إىل مللرص. رّصح هؤالء البحارة 

بعبارة ال أصدقها، عى رغم أن آخرين قد يصدقونها، وهي أنهم بينام كانوا 

يبحرون غربا حول الطرف الجنويب من ليبيا كانت الشمس عى ميينهم - إىل 

الشامل منهم. هذه هي قصة اكتشاف ليبيا ألول مرة عن طريق البحر)3(. 

يشللار إىل »ليبيللا« هنا عى أنها أفريقيا. سللواء أحدثت هللذه الرحلة أم ال، فإن 

وصفها يتسق مع الفرتة التي يستغرقها طاقم خبري لاللتفاف حول أفريقيا.

اعتبارات التصميم 
ُتبنللى املركبات البحريللة لتنقل الناس والبضائع من مللكان إىل آخر. ال يكفي أن 

يتحمللل القارب وزنه فوق املاء، بل يجب أن يتحّمل وزن الناس والبضائع أيضا. انظر 

يف القوى التي تؤثر يف جسللم مغمور باملاء )الشللكل 181(. عند أي نقطة تحت املاء، 
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يزداد ضغط املاء بزيادة العمق بسللبب وزن عمود املاء الضاغط من األعى لألسللفل. 

عى الجسللم املبني يف الشللكل، فإن الضغط عى أعى الجسللم أقل من الضغط عى 

أسللفله. الضغوط من الجهات األربع )Fh( متساوية كلها ويلغي بعضها بعضا. يعطي 

فرق الضغط بني السطح العلوي والسطح السفيل محصلة قوى تدفع إىل األعى تدعى 

قوة الطفو )buoyancy(. تعمل قوة الجاذبية عى السفينة مع الركاب والبضائع عى 

جرها إىل األسفل. 

مع وضع السللفينة يف املاء، فإنها تهبط وتبدأ بإزاحة املاء. ومع شللحنها بالبضائع 

والركاب فإنها تهبط أكرث وتزيح قدرا أكرب من املاء. تكون قوة الطفو لألعى مسللاوية 

لوزن املاء املزاح بواسللطة السللفينة. تصل السللفينة إىل عمق التللوازن عندما تكون 

قللوة الطفو لألعللى وقوة الجاذبية لألسللفل متسللاويتني ومتعاكسللتني. كلام كانت 

كمية املاء املزاحة أكرب كانت قوة الطفو أقوى. لذا تصنف السللفن بحسللب إزاحتها 

)displacement(- وهللي وزن املاء الذي يزيحه هيكلها، والذي يقاس عادة باألطنان 

بالنسللبة إىل السللفن الكبرية. اشللتقت الكلمة »طن« )ton( أو )tonne( من الكلمة 

الساكسونية لربميل كبري، والذي كان يزن عند امتالئه طنا واحدا. 

الشكل )181(: ُتخلق قوة الطفو بضغط أكرب عىل عمق أكرب من املاء عىل جسم صلب. 

Fh

Fd

Fh

Fh

Fu
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يعتمللد التوازن يف املاء عى العالقة بني نقطتني يف الزورق: مركز الجاذبية، ومركز 

قوة الطفو. لو أضفت قوى الجاذبية كلها التي تسللحب السللفينة والركاب والبضائع 

لألسللفل، ميكنك حسللاب مجموع هذه القوى بصورة تقريبية كأنها كلها تعمل عى 

نقطللة واحدة: مركز الجاذبية. باملثل، تؤثر قوة الطفو يف سللطح هيكل السللفينة. لو 

أضفت كل قوة من قوى الطفو، ميكنك حسللاب مجموع هذه القوى بصورة تقريبية 

كأن قوة واحدة تؤثر يف نقطة واحدة هي: مركز الطفو. 

يعتمللد موقللع مركز الجاذبية عى طريقللة توزيع الركاب والبضائع يف السللفينة 

عندما تشحن. ويعتمد موقع مركز الطفو عى شكل هيكل السفينة، واملقدار املغمور 

باملاء منها، وتوجهها بالنسبة إىل السطح. يظهر الشكل )182( هيكل سفينة مع مركز 

الجاذبية ومركز الطفو. الجزء من هيكل السفينة تحت املاء فقط يعطي إزاحة تسهم 

يف قوة الطفو. يدعى جزء هيكل السللفينة البارز فوق سللطح املاء »السللطح الحر« 

)freeboard(. لو كانت حمولة السللفينة كبرية جدا، وكان سللطحها الحر صغريا جدا 

فإنها معرضة بشكل خطري ألن تكتسح األمواج الضخمة أعى هيكلها.

الرسعة 
كلام كانت السللفينة أرسع، كانت كفاءة النقل أعى، لكن هناك عالقة مقايضة 

بني رسعة السفينة وتوازنها. مع ملء الرياح ألرشعة سفينة ما، تبدأ بالتسارع، لكنها 

الشكل )182(: قوة الطفو عىل السفينة تساوي وزن املاء الذي تزيحه.

قوة الطفو

مركز الجاذبيةالوزن

مركز الطفو
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تبللدأ أيضا باختبار قوى تعيق حركتهللا إىل األمام. تدعى محصلة هذه القوى »قوة 

اإلعاقة« )drag(، والتي تزداد بزيادة الرسعة. تصل السفن إىل رسعة التوازن عندما 

تكون القوى الدافعة مثل الرياح يف األرشعة تعادل قوة اإلعاقة.

يزيح مركللب متحرك املاء إىل الجانبني. تتطلب عملية إزاحة املاء نفسللها قوة 

وتخلق موجة. وكام ذكر يف الفصل الثاين عر، تعتمد رسعة موجة يف املياه العميقة 

عى طول موجتها. كلام كانت املوجة أطول كانت رسعتها أعى. لو أسقطت حصاة 

يف بركة ماء، فسيخلق االصطدام باملاء عددا كبريا من أطوال األمواج يف الوقت ذاته. 

تتمدد األمواج األطول برسعة أكرب وتتبعها األمواج األقرص. مبعنى ما، تخلق مقدمة 

القللارب أمواجا بأطوال مختلفللة طوال الوقت، لكن هناك موجللة وحيدة تتحرك 

برسعة القارب نفسللها وتبقى مسللايرة له. تدعى هذه املوجة أمام القارب مبوجة 

املقدمللة. تنتللج مؤخرة )stern( القللارب موجة تدعى موجة املؤخللرة. وكاألمواج 

األخرى، تضاف موجة املقدمة واملؤخرة إحداهام إىل األخرى، أحيانا بطريقة بناءة، 

وأحيانا أخرى بطريقة هدامة.

عند رسعات بطيئة يكون طول موجة املقدمة وموجة املؤخرة قصريا نسبيا، لكن 

مع تسللارع القارب، يللزداد طول األمواج املتحركة معه. هنللاك رسعة حرجة تدعى 

رسعة الهيكل )hull speed(، حينام يكون طول املوجة املنتجة يف املقدمة واملؤخرة 

بطللول القارب متاما. عند رسعات أقل من رسعة الهيكل، من السللهل نسللبيا زيادة 

الرسعة، لكن عند رسعة قريبة من رسعة الهيكل تصبح قوة اإلعاقة كبرية جدا.

يظهر الشللكل )183( ثالثة قوارب بثالث رسعللات مختلفة. يف األعى يكون 

القللارب برسعة أقللل من رسعة الهيللكل بكثري، حيث تكون هنللاك عدة أطوال 

موجات بللني مقدمة القارب ومؤخرتلله. يف املنتصف يكون القللارب عند رسعة 

الهيكل متاما، حيث يكون هناك طول موجة وحيد بني مقدمة القارب ومؤخرته. 

يف األسللفل يتحرك القارب برسعة أكرب من رسعللة الهيكل بقليل، عى القارب أن 

يركب صعللودا فوق موجة مقدمللة القارب ليتحرك بأرسع مللن رسعة الهيكل. 

من النادر بالنسللبة إىل معظم قوارب اإلبحار أن تتجاوز رسعة الهيكل. يف بعض 

الحاالت ميكن لقوارب بهيكل مزدوج وبحمولة خفيفة )عى سللبيل املثال زوارق 

سباق( أن تتجاوز رسعة الهيكل.
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 :)planning( »عندمللا تتجللاوز رسعة القارب رسعللة الهيكل، يدعللى هذا »انللزالق

تنخفض قوة اإلعاقة بشللدة، وينزلق القارب فوق سللطح املاء. ميكن لسحب الجاذبية أن 

 .)surfing( »يللرّسع القارب أكرث من رسعللة الهيكل، حيث يدعى يف هذه الحالللة »تزلج

وبينام ميكن أن تكون هذه رياضة للمتزلجني عى سللطح األمواج أو راكبي زوارق الكاياك 

الذين يجدفون برسعة اللتقاط موجة ما ثم يركبونها، فإنها ميكن أن تكون خطرة بالنسبة 

إىل السفن يف البحار العالية. لو التقطت موجة ضخمة قاربا من مؤخرته، فإن حركة التزلج 

الناجمة تجعل من الصعب قيادته يف الغالب، وميكن للبحار أن يفقد التحكم بزورقه.

الشكل )183(: قارب رشاعي تحت رسعة الهيكل )أعىل( وعند رسعة الهيكل )وسط( 

وفوق رسعة الهيكل بقليل )أسفل(.

تحت رسعة الهيكل

عند رسعة الهيكل

موجة املؤخرة

فوق رسعة الهيكل بقليل

موجة املقدمة
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إضافللة إىل تأثريات أمواج املقدمة واملؤخرة ميكللن لعوامل أخرى أن تقرر رسعة 

السللفينة. تعمل مقدمة السفينة عمل وتد، يزيح املاء إىل الجانبني أثناء سري السفينة 

خالل املاء. كلام كان الوتد أضيق قلت القوة الالزمة لتحريك السفينة يف املاء. خشونة 

هيكل السللفينة عامللل مهم آخر. مع تجاوز املاء للهيللكل، ميكن لقوى االحتكاك بني 

املاء وهيكل السللفينة أن تبطئ الحركة. إضافة إىل ذلك تخلق دورات ضئيلة من املاء 

اضطرابا يخفف من رسعة القارب. هذه االعتبارات جميعها تقود إىل نوع من معايري 

التصميم لسفينة أو قارب رسيع:

• اجعل السفينة أطول ما ميكن 

• اجعلها أضيق ما ميكن 

• اجعل سطح هيكلها أنعم ما ميكن 

• صمم مقدمة حادة للسفينة 

التوازن 
بعض أرسع القوارب تكون ضيقة. هياكل زوارق السباق نحيلة وطويلة. لكن هذا 

يأيت بكلفة ما. يعلم أي شللخص جلس يف هيكل زورق سباق ألول مرة أنه شعر بعدم 

التللوازن، وأن الزورق كان قابال لالنقالب. بصورة عامة يعطي الهيكل األعرض للقارب 

توازنللا أكرب، لكن عى حسللاب الرسعة. يعتمللد توازن القارب عى كيفية اسللتجابته 

لثالثة أنواع محتملة من الدوران )الشكل 184(. تعطى هذه الحركات أسامء مختلفة، 

حسب كيفية تحريك القارب يف األمواج، أو تحت تأثري القوى املختلفة:

الشكل )184(: توضيح 

لح��ركات الدوران من 

واالنع��راج  االهت��زاز 

والتقل��ب لقارب كنار 

النوردي. 

التقلب االهتزاز

االنعراج
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اهتزاز )pitch(: حركة املقدمة واملؤخرة لألعى واألسفل. يهتز القارب عادة عندما 

يصللادف أمواجللا وجها لوجلله، أو أمواجا تأيت من الخلف )يدعى هللذا املوقف بحرا 

مالحقا(.

انعللراج )yaw(: عندما تتحللرك مقدمة السللفينة ميينا وتتحرك مؤخرتها يسللارا 

وبالعكللس. يحدث هذا غالبا عندما ترضب موجة ما القارب بزاوية 45 درجة )يدعى 

بحرا مائال()٭(.

تقلب )rolling(: عندما متيل السللفينة حول محورها. ينشللأ هللذا الوضع غالبا 

عندما ترضب األمواج طرفا واحدا من السفينة )فيام يدعى بحرا مواجها()٭٭(.

رمبا كانت الحركة االهتزازية للسفينة أكرث الحركات شيوعا وأسهلها تحمال. ال تتأثر 

وجهة السللفينة باالهتزاز وهي تتأرجح لألعى واألسللفل عى سطوح األمواج. عندما 

تبحر السللفينة يف بحر مواجه، متيل إىل أن تتقلللب إىل الخلف واألمام. مثل االهتزاز، 

ال يؤثللر التقلب عى وجهة السللفينة لكنه قد يصبح مقلقللا لو أصبح كبريا. إذا أصبح 

 )knockdown( التقلب كبريا جدا رمبا تدفع السفينة إىل الجوانب، وهذا يدعى امليل

 .)capsize( أو رمبا أسوأ إذ قد ينقلب القارب رأسا عى عقب ويدعى انقالب القارب

بالنسبة إىل املالح فإن حركة االنعراج هي األسوأ حيث تغري السفينة وجهتها باستمرار، 

مام يجعل من الصعب تصحيح مسارها.

مللا الذي يحدد توازن السللفينة؟ خللذ متزلجا يدور عى الجليللد. لو كان ذراعاه 

ممدودتللني فإنه سلليدور ببطء، لكنه ال يكاد يضمهام إليه حتللى تزداد رسعة دورانه 

لت بها كيفية استجابتها للبحر.  بشللكل كبري. يحدد وزن السللفينة والطريقة التي حمِّ

ر يف حركة سللفينة تحت تأثري االهتزاز واالنعراج، لو كانت السفينة طويلة وتحمل  فكِّ

الكثري من البضائع املوضوعة يف املقدمة واملؤخرة فإنها سللتصبح مثل املتزلج بذراعني 

ممدودتللني. أي حركللة اهتزازية سللتكون بطيئة. لو كانت السللفينة قصرية ومحملة 

بالبضائع عند املركز، فستكون أكرث عرضة لالهتزاز واالنعراج تحت تأثري األمواج.

تؤثللر طريقة تحميل السللفينة أيضا عى سللهولة قيادتها. لللو كان الوزن كله يف 

املقدمة واملؤخرة، فسيكون من الصعب تدويرها، وستكون السفينة ثقيلة نسبيا. لكن 

)٭( Quartering sea : بحر مائل تتحرك أمواجه بزاوية 45 درجة من وجهة السفينة. ]املرتجم[.

)٭٭( Beam sea: بحر مواجٌه تتحرك أمواجه متعامدة عى وجهة السفينة. ]املرتجم[.
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إذا كان معظم الحمل قرب املركز فمن السهل تدويرها. الحمل الذي يجعل السفينة 

أكرث توازنا هو نفسلله الذي يجعلها أصعب تدويرا. عندما تحّمل السللفينة يف مرفأ ما، 

عى القبطللان أن يهتم بالطريقة التي تحمل بها السللفينة من مقدمتها إىل مؤخرتها 

والتي تدعى مالءمة الراع )trim()٭(.

توازن السللفينة تحت تأثري التقلب أكرث تعقيدا من االهتزاز أو االنعراج. التشابه 

مع حركة متزلج عى الجليد وذراعاه ممدودتان مازال صالحا جزئيا. السللفينة بهيكل 

أعرض سللتكون أكرث توازنا من أخرى بهيكل ضيق. املقايضة بني الرسعة والتوازن هي 

اعتبار دائم ملصممي السفن.

تؤثر قوى الجاذبية والطفو أيضا يف توازن السللفينة تحت تأثري حركة التقلب. يف 

الشللكل )185(، يظهر ما يحللدث ملركز الجاذبية ومركز الطفو أثناء تقلب السللفينة. 

بالنسللبة إىل سللفينة محملة جيدا يجب أن تكون حمولتها كلها يف األسللفل، بحيث 

ال تتقلللب إىل األمللام وإىل الخلف مع انتقالها. يبقى مركز الجاذبية يف املوقع نفسلله 

بالنسبة إىل القارب أثناء تقلبه. من جهة أخرى، مع تقلب السفينة، يتغري موقع مركز 

الطفو: مع تقلب السفينة إىل اليمني، يكون الجزء األكرب من الهيكل إىل اليمني مغمورا 

يف املاء واألقل عى اليسار، مام يزيح مركز الطفو إىل اليمني. يخلق انزياح مركز الطفو 

نسبة إىل مركز الجاذبية قوة مصححة تكبح بصورة طبيعية تقلب القارب. 

)٭( Fore and aft : عبارة اصطالحية تعني أنه عى طول محور العارضة الرئيسة للقارب الراعي. ]املرتجم[ .

الش��كل )185(: قوة التصحيح لقارب يتأثر بحركة تقلب. ي��زاح مركز الطفو عموديا مع تقلب 

الق��ارب. محصلة قوة الجاذبية يف مركز كتلة القارب، وق��وة الطفو عىل مركز الطفو تخلق قوة 

تصحح وضع القارب.

قوة التصحيح

مركز الجاذبية

مركز الطفو
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ميكن تحسللني توازن القارب بعملية التثقيل )ballasting(: إضافة أثقال بالقرب 

من العارضة الرئيسللة لخفض مركز الجاذبية. كانت األثقال غالبا عى شكل حمل من 

الصخللور، عى الرغم من أن القوارب الحديثة تسللتخدم أحيانا الرصاص املبني ضمن 

العارضة الرئيسة.

يؤدي شللكل الهيكل دورا أيضا يف عملية التوازن. يحرف هيكل عريض ومستطيل 

الشكل مركز الطفو بشكل كبري، ويسللهم يف توازن السفينة. الهيكل الضيق والدائري 

أقللل توازنا بكثري. يف الشللكل )186( أقارن بني توازن سللفينتني نورديتني من العصور 

الوسللطى: القارب الطويل )long boat( و»الكنار«)٭(. اسللتخدمت القوارب الطويلة 

والضيقة عادة للهجوم الرسيع، بينام استخدم »الكنار« للنقل إىل مسافات بعيدة. بني 

الهيكالن يف الشللكل بناء عى عملية ترميم أثرية لقوارب وجدت يف روسكايلد فجورد 

يف الدمنللارك يف متحف سللفن الفايكنللغ)4(، )5(. عندما تقلب هذه القللوارب بالزاوية 

نفسللها، ينتج مزيج من عرض قارب الكنار وشللكله انزياحا أكرب إىل مركز الطفو من 

القللارب الطويللل الضيق، مام يعطي قارب الكنار توازنا أفضللل عند التقلب. لذا كان 

قارب الكنار أكرث مالءمة للرحالت الطويلة عرب املحيط األطليس.

الش��كل )186(: يعتمد انزياح مركز الطفو لزاوية التقلب نفس��ها عىل ش��كل الهيكل. القارب 

الطويل والضيق للفايكنغ له قوة تصحيح أقل من الكنار العريض للرحالت البعيدة.

قارب كنار
القارب الطويل

)٭( knarr: نوع من السفن النوردية القدمية التي اسُتخدمت للرحالت البعيدة ونقل البضائع. ]املرتجم[.
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العوارض الرئيسة واالنحراف
يف الشللكل أعاله ميكنك رؤية أن أسفل الهيكلني هو عى شكل الحرف V. تساعد 

العارضة الرئيسللة )keel( عى شللق طريق القارب يف اتجاه واحد. هذا الشللكل مهم 

خصوصا بالنسللبة إىل القوارب الراعية. القدرة عللى اإلبحار يف أي اتجاه يرغب فيه 

البحللار ُتحدد بالريللاح وإمكانات القارب. أحد أهم التطللورات يف تقنية اإلبحار هي 

القدرة عى اإلبحار ضد الريح مبساعدة شكل العارضة الرئيسة. 

مع ازدياد رسعة السفينة، يعمل الشكل V للعارضة الرئيسة كسكني حادة تقطع 

يف جسللم املاء مقاومة القوى التي تدفع بالقللارب إىل الجانبني. وعندما تدعم براع 

يعمل كجناح، تسمح مقاومة الهيكل للقارب بأن يبحر ضد الريح. يف الحالة القصوى 

ن  ليخت سللباق حديث متتد العارضة الرئيسللة تحت القارب مبسللافة كبرية يك تحسِّ

مللن كفاءة اإلبحار ضد الريللح. ُيدعى مقدار االنزياح إىل جانبللي القارب وهو يبحر 

.)leeway( »االنحراف«

هياكل سفن مختارة 
أناقش فيام ييل قوارب اسُتخدمت من قبل ثقافات مختلفة من حيث خصائصها 

وبناؤها. الوصف املفصل للقوارب القدمية هو علم مسللتقل بحد ذاته: علم اآلثار 

املالحية. ميكنني فقط أن أالمس مقايضات التصميم التي واجهت ثقافات مختلفة، 

وكيف قاربت هذا املوضوع. يظهر الشللكل )187( سللتة أشللكال ممثلة للهياكل. 

بالقللرب من الهيللاكل أرشت إىل أرقام ممثلة ألطوالهللا وإزاحاتها ورسعات هياكلها 

النموذجيللة. مللن نافلة القول أنلله ميكن أن تكللون هناك اختالفللات كبرية لهذه 

الخصائللص ألي نوع من أنواع هذه القوارب. أشللري إىل أطوال الهياكل يف الشللكل، 

وهي ليست باملقياس نفسه.

 أسسللت أشللكال هياكل السللفن النوردية وخصائصها عى البقايا األثرية من 

متحف سللفن الفايكنغ يف روسكايلد وهي سفن سكولديليف. هيكل الدهو العريب 

ميثل عددا من القوارب املعارصة ومواصفاتها. هيكل قارب الكاياك مبني عى مثال 

جلب إىل أوروبا من قبل املستكشللف فريدجتوف نانسن. هيكل كوراك مبني عى 

نسللخة معارصة من جزر أران )مقابل الشللاطئ الغريب أليرلندا(. قارب مداد ُجُزر 



192

الفن الضائع

سانتا كروز مبني عى عدد من األوصاف التي تعود من أيام القبطان جيمس كوك 

إىل الوقت الحايل.

قارب »الدهو«)٭(
مللازال هذا القارب شللائعا عى طول سللاحل أفريقيا الرقي وشللبه الجزيرة 

العربيللة والخليج العريب. خالل حقبللة تجارة التوابل، سللمحت الطبيعة الفصلية 

الش��كل )187(: أش��كال الهيكل للقوارب التي نوقش��ت يف النص. الحظ أنها ليست باملقياس 

نفسه، لكن طول الهيكل لكل منها معطى يف الشكل.

30 قدما

17 قدما

20 قدما

90 قدما

50 قدما

30 قدما الدهو العريب
15 طنا

7.3 عقدة
إزاحة =
رسعة الهيكل =

إزاحة =
رسعة الهيكل =

إزاحة =
رسعة الهيكل =

إزاحة =
رسعة الهيكل =

إزاحة =
رسعة الهيكل =

إزاحة =
رسعة الهيكل =

الكنار النوردي
25 طنا

9.5 عقدة

القارب النوردي الطويل
25 طنا

13 عقدة

الكوراك األيرلندي
500 رطل

6 عقد

مداد جزر سانتا كروز
300 رطل
5.5 عقدة

مدا جزر سانتا كروز
1 طن

7.3 عقدة

)٭( الدهو Dhow: قارب عريب براع مثلثي أو أكرث اسُتخدم يف بحر العرب واملحيط الهندي. ]املرتجم[.
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للمونسللون للتجار العرب بالعثور عى رياح مالمئة للقيام برحالت بني الهند وشبه 

الجزيرة العربية.

صمم هيكل »الدهو« املبني يف الشللكل )187( للتجارة يف البحار العميقة. بطول 

ثالثني قدما، لديه رسعة هيكل 73 عقدة. الهيكل العريض يعطيه توازنا جيدا وإزاحة 

مللاء مبقدار 15 طنا متكنه من حمل كمية معقولة من البضائع. هناك قوارب »دهو« 

أخرى لها مقدمة ومؤخرة أكرث انحناء، بينام متتلك هذه النسخة مؤخرة مربعة الشكل 

رمبللا تأثرت بالتصاميم الربتغاليللة أو التصاميم األوروبية األخرى. متتلك قوارب الدهو 

املسللتخدمة عى سللاحل أفريقيا الرقية إزاحة تعادل 60 طنا. تسللتخدم تقنية بناء 

شللائعة ألواحا من الخشب يُربط بعضها مع بعض بالحبال لصنع الهيكل، وهي تقنية 

تعود إىل املرصيني القدماء حيث تغمس الحبال بني الشللقوق. توضع أطراف األلواح 

بعضها مع بعض. تعالج أطراف كل من األلواح والحبال مبزيج من ألياف مطلية بالقار 

أو اللحاء مانعة للامء.

»الكنار«
كان الكنللار )knarr( حصان العمل للتجارة النوردية جاعال طرق التجارة الطويلة، 

التي ازدهرت عرب أوروبا وشللامل األطليس يف عرص الفايكنغ )نحو 800 م إىل 1300م(، 

أمرا ممكنا. وبطول 50 قدما كانت لهذه السفن رسعة هيكل نظرية تعادل 9.5 عقدة، 

وإزاحللة ماء يعللادل 25 طنا. كانت تبحر براع مربع الشللكل، وكانت مزودة بعارضة 

رئيسة عى شكل الحرف V رمبا لتقليل االنحراف. أعطاها هيكلها العريض توازنا جيدا 

ضد عواصف شامل املحيط األطليس. وحتى بتوازن جيد للهيكل فإن الرحلة إىل آيسالندا 

أو غرينالند يف قارب مفتوح كانت مرعبة نظرا إىل شدة الطقس يف تلك املنطقة.

ُبنيت هياكل سللفن الكنار بأسلللوب ُيدعى »الَخَبث« )clinker(، حيث ُوضعت 

ألواح خشللبية من عارضة السفينة الرئيسة إىل األعى بألواح تغطي األلواح املتجاورة. 

اسللُتخدمت مسللامري حديدية لوصل األلواح بعضها ببعض. عللرث التنقيب األثري يف 

موقع النز أو ميدوز يف نيوفاوندالند عى بقايا عملية إصالح لقوارب نوردية. استخرج 

السللكان الحديد الخام املحيل، ثم صهروه وصنَّعوه عى شللكل مسللامري السللتبدال 

املسامري التي تصدأ يف مياه املحيط املالحة)7(.
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ويوضللع الطحلللب املنقوع يف القطران يف الشللقوق لجعل الهيللكل مانعا للامء. 

تضللاف أطر عرضية بعد بناء الهيكل. يسللمح التصميم للكنار بأن تنحني قليال تحت 

تأثري البحار العاصفة بدل أن تتفاعل بصالبة ضد األمواج. 

اسللتخدم النورديون دفة قيللادة، وهي لوح طويل ميتد إىل املللاء من الطرف األمين 

للقارب. بتعديل زاوية لوح القيادة أمكن للمالح أن يحافظ عى مسار القارب أو يغريه. 

يف كثللري من األحيللان عمل لوح القيادة عمل جناح، مولدا قللوة مامثلة لقوة رفع جناح 

لتحريك مؤخرة القارب إىل اليمني أو اليسللار بحسللب توجه السفينة. وضع لوح القيادة 

بحسب االصطالح عى الطرف األمين من القارب. عند جلب القارب إىل الرسو أو التفريغ 

عى اليابسللة حوفظ عى لوح القيادة يف املاء، وفرغ القارب من الطرف األيرس أو طرف 

املرفأ. هذا اإلجراء هو أصل املصطلحني )port( لليسار ولوح قيادة )starboard( لليمني. 

القارب الطويل
 )longboat( كام بالنسللبة إىل قارب الكنار، فإن معرفتنا األساسللية بالقللارب الطويل

النللوردي تعود إىل التنقيبات األثرية. كام يوحي االسللم، ميكن للقللارب الطويل أن يكون 

طويللال جدا حتى مائة قدم مع هيكل ضيق. بسللبب طوله وضيقلله فإن له رسعة هيكل 

نظرية عالية تصل حتى 13 عقدة. بواسطة قوة الريح والقوة البرية رمبا كان أرسع قارب 

عرب مياه شامل أوروبا خالل عرص الفايكنغ. يقرتح ضيق هيكله أنه مل يكن موثوقا لإلبحار 

يف عواصف شامل األطليس، وبالتايل رمبا استخدم كقارب للقتال أكرث مام استخدم للتجارة.

مثللل الكنار بني القارب الطويل بطريقة الل clinker. عى الرغم من أن القوارب 

كانللت طويلة جدا كان لها غوص ضئيل، مام سللمح لها بللأن تبحر يف مياه ضحلة، مبا 

يف ذلك مصبات األنهار مام سللاعد عى استخدامها كقوارب لإلغارة. وصفت القوارب 

الطويلة يف بيو تابيسرتي أثناء االجتياح النورماندي إلنجلرتا.

قارب الكوراك)٭(
الكوراك األيرلندي تصميم أقدم من الكنار. تشللري السللجالت التاريخية إىل وجود 

)٭( currach: قللارب صغللري مللدور ُيصنع من القش أو الرائللح املغطاة بطبقة مانعة للامء مللن جلد الحيوان أو 

النسيج. ]املرتجم[.
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تجللارة أيرلنديللة يف رحالت بعيدة املدى. بحسللب آيسللالنديغابوك املنسللوب أري 

ثورغيليسللون فقد صادف أوائل املسللتوطنني النورديني آليسالندا أيرلنديني استوطنوا 

مسللبقا هناك. هناك قصة مشللهورة عن رحللالت األيرلنديللني يف املحيط وهي قصة 

القديس بريندان )نحو 500م( الذي أبحر بقارب مع حجاج للبحث عن جزيرة الجنة. 

يف قصللة القديللس بريندان هناك ذكر لعللدد من الخصائص التي كانت غري شللائعة 

بالنسبة إىل معظم األيرلنديني يف ذلك الوقت، لكنها اقرتحت معرفة بشامل األطليس.

يف القصة يعرث األيرلنديون عى جزيرة بجبل ناري – رمبا كانت آيسالندا - ويرون 

بحرا متخرثا رمبا كان شللامل األطليس املتجمللد، ويرون »أعمدة بلورية« – رمبا كانت 

ألواح الجليد. نسجت هذه الخصائص حول حوادث أسطورية، مثل العثور عى يهوذا 

عللى صخرة باردة، حيث أعفي فللرتة مؤقتة من الجحيم. مللن مخطط التيني )نحو 

800م( عن رحالت القديس بريندان هناك وصف لبنائه قاربا مصنوعا من الخشللب، 

ومغطى بالجلد يتطابق جيدا مع أوصاف أحدث قوارب الكوراك:
طى القديس بريندان خيمته عى طرف الجبل املمتد حتى املحيط، يف 

مكان ُيدعللى »مقعد بريندان« يف مكان ميكن لقارب واحد أن يدخل إليه. 

حصل القديس بريندان ومرافقوه عى أدوات حديدية وبنوا سللفينة عالية 

بألواح خشللبية وبغطاء خشللبي كام هو معروف يف تلك املناطق. غطوها 

خوا وصالت الجلود من  بجلود الثريان املطلية بلحاء الشجر أو بالبلوط، ولطَّ

الخارج بالشللحم. حملوا إىل السفينة جلودا لصنع سفينتني أخريني ومؤونة 

ألربعني يوما، وشللحام لتحضري الجلود لتغطية السفينة، وأشياء أخرى الزمة 

للحيللاة البرية. وضعوا أيضا سللارية يف منتصف السللفينة ورشاعا ولوازم 

أخرى لتوجيه السفينة)8(.

كان الكللوراك هو القللارب املفضل لأليرلنديني، وكان هناك قللارب قريب منه يف 

بريطانيا ُيدعى »أوراكل« )Oracle(. كان للكوراك األول إطار خشبي مغطى بالجلد، 

وميكللن دفعه بواسللطة البر والرياح. ال يكاد يجمع، حتى تغطى الوصالت بشللحم 

حيللواين. ميكننا أن ننظر إىل نسللخ حديثة للكوراك فقللط حتى نحصل عى فكرة عن 

التصميللم املحتمل. هي قوارب صغرية وتفتقر إىل العارضة الرئيسللة، مام يشللري إىل 

أن تقليللل االنحراف مل يكللن عامال قويا. بهيكل ضيق نوعا ما ومدور تشللري النامذج 

الحديثة إىل أن استخدامها الرئيس كان يف املالحة بالقرب من السواحل. كانت الرحلة 
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إىل آيسللالندا تشكل مخاطرة كبرية. يظهر الشللكل )187( هيكال لكوراك تقليدي من 

جزر آران. بطول 20 قدما، كانت له رسعة هيكل نحو 6 عقد وإزاحة مائية محدودة.

قارب الكاياك
الكاياك )kayak( عبارة عن قارب صغري اسللُتخدم للصيد والنقل من قبل األنويت 

عى مدى ميتد من أالسللكا إىل غرينالند. اسللتحق املستكشللف الرنويجي فريدجتوف 

نانسن معظم التقدير لجعل الكاياك مشهورا يف الغرب. ُصنعت الكاياك التقليدية من 

جلد الفقمة وحصان البحر، والتي تغطي إطارا ُصمم من قطع خشبية منجرفة وعظام. 

يربللط اإلطار أوال بعضه مع بعللض بأوتار. تخاط الجلود يف قطعة واحدة، ثم ميد هذا 

الغللالف فوق اإلطار ويخاط يف املكان، وأخريا ُيجعل مانعا للامء بدهنه بزيت الفقمة. 

تذكرنا تقنية البناء بقوارب الكوراك، عى الرغم من أن شكل الهيكل مختلف متاما.

يخفض عرض الكاياك الضيق باملقارنة مع طوله من حركة االنعراج، مام يجعل من 

السهل التجديف مسافات بعيدة، ويقلل اإلعاقة من ناحية أخرى، لكن الهيكل املدور 

الضيللق يجعله عرضة للتقلب. ليس من املسللتغرب أن يطور األنويت مهارة عالية يف 

التجديللف. اإلطار )brace( هو املناورة التي تسللمح للمجدف بتصحيح وضع الكاياك 

إذا بللدأ باالنقللالب. يف الحالة القصللوى عندما ينقلب الزورق رأسللا عى عقب، ميكن 

لألنويت تصحيح وضع الزورق مبجهللود قليل. كان بعض أنويت غرينالند واثقني جدا 

مبهاراتهم بحيث كانوا يخيطون ثيابهم يف قمرة الزورق لتقليل تعرضها للامء البارد.

يأيت الهيكل املمثل يف الشكل لزورق كاياك من غرينالند. جلبه نانسن عند عودته 

إىل الرنويج بطول 17 قدما وبرسعة هيكل بحدود 5.5 عقدة. تأيت النسخ الحديثة من 

الكاياك باألشكال واألحجام جميعها، وُتستخدم للرياضة بشكل رئيس.

مداد جزر املحيط الهادئ)٭( 
كان الكثري من قوارب اإلبحار التي اسُتخدمت يف رحالت جزر املحيط الهادئ التقليدية 

مزدوجللة الهيكل. لهذا التصميم عدد من املزايللا. يقلل هيكالن ضيقان من التعرض لحركة 

)٭( Outrigger: هيكل طويل وصلب ونحيف يضاف إىل موازنة هيكل رئيس غري متوازن. ]املرتجم[.
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االنعراج، مام يسمح للقارب بأن يبحر مبسار مستقيم. إضافة إىل ذلك، يعطي فصل الهيكلني 

أحدهللام عن اآلخللر توازنا جيدا بقوة تصحيللح قوية تكبح ميل القللارب للتقلب إىل أحد 

الطرفني بتأثري الرياح. املَداد املبني يف الشكل )187( هو تصميم من جزر سانتا كروز يف جزر 

سولومون الرقية، لكنه منوذج للعديد من القوارب التي ُوجدت خالل املحيط الهادئ.

عندمللا يكون القارب مبحرا، يحافظ عى املداد باتجللاه الرياح. يوازن وزُنه قوة الريح 

عللى الراع، مام يحفللظ القارب يف وضعه املنتصب. تعجللب األوروبيون الغربيون الذين 

شللاهدوا املداد ألول مرة من قدراته. ذكرت تقديرات للرسعة تزيد عى 18 عقدة)9(. عى 

الرغللم من أن رسعة الهيكل لقللارب بطول ثالثني قدما هي بحللدود 7.3 عقدة، فإن قاربا 

بهيكلني وقليل الحمولة ميكنه أن يبحر مع ريح قوية أرسع من ذلك.

صنعللت هذه القوارب بعدد من تقنيات البناء. يف بعض الحاالت صممت الهياكل من 

رنا بناء هيكل قارب الدهو خصوصا بعملية بناء القوارب  جذع واحد، ويف حاالت أخرى يذكِّ

الكبرية. اسللُتخدمت أعواد خبز الفاكهة وأخشللاب أخرى لصنع ألواح الهيكل. اسللُتخدمت 

القرة املرنة الخارجية لجوز الهند كسللدة، واسللُتخدم نسللغ خبز الفاكهة املسخن كامنع 

للامء عن الهيكل. توضع األلواح يف البداية يف مكانها مع حشللوات وأوتاد. ال يكاد النسللغ 

يجف حتى يسللتخدم حبل مصنوع من قر جوز الهند ُيدعى »سللينيت« )sennit( لربط 

ألللواح الهيكل بعضها مع بعض. مثللل عملية بناء هيكل الدهللو، ال تغطي األلواح بعضها 

بعضللا، لكنها تلتصللق بعضها مع بعض بإحللكام. ُيربط الهيكل الرئيس واملللداد معا بلوح 

يربطهام معا.

عللى الرغم من أن لتصميم الهيكل املزدوج ميزات واضحة، فإن هناك مسللاوئ أيضا. 

يف البحار الشللديدة توضع ضغوط شللديدة عى األعمدة والروابط التي تربط الهيكلني كال 

منهللام باآلخللر، مام قد يؤدي إىل انفصالهام. يتمثل أحد الحلللول يف قوارب لرحالت بعيدة 

املدى يف استخدام هيكلني ضخمني مربوطني معا.

 باسللتثناء الكاياك، فقد اسللُتخدمت الهياكل التي وصفتها مسبقا مع األرشعة لتعطي 

البحارة حرية كبرية يف القيام برحالت بعيدة املدى. لتصميم األرشعة، الذي سلليناَقش فيام 

ييل، أهمية تعادل أهمية شللكل الهيكل بالنسللبة إىل الرحالت. إتقان البر لحركية املوائع 

)fluid dynamics( كهبللوب الرياح فوق السللطح هي قصة مثللرية، خصوصا أنه مل تظهر 

نظرية فيزيائية تصف هذا التفاعل حتى القرن العرين. 
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عىل الرغم من أن أقدم القوارب املائية كانت 

بالتأكي��د تدفع من البرش، ف��إن هذا فرض قيدا 

طبيعيا عىل الرحالت. ميك��ن للبرش أن يجدفوا 

أو يدفعوا القارب مس��افة م��ا قبل أن يحتاجوا 

إىل الراح��ة. ل��و كانت هناك حاج��ة إىل طاقم 

كب��ر ليجدف��وا قاربا محم��ال بالبضائع، فيجب 

إطعامه��م، ويجب بذل بعض جهودهم يف نقل 

الطعام. من ناحية أخرى، لو أمكن تطويع الريح 

لدف��ع قارب، فس��يحتاج إىل طاقم أصغر بكثر: 

طاقم يعتني باألرشع��ة والقيادة واملالحة فقط. 

القيد الطبيعي عىل اإلبحار مسافات بعيدة، هو 

طبيع��ة الرحلة املغلقة التي قد تتطلب مغادرة 

أو عودة ضد الرياح السائدة.

كام ناقش��ت يف الفصل األول، بدأ ش��عب 

الالبيت��ا هجرت��ه إىل رشق املحي��ط الهادئ منذ 

3600 س��نة ع��ىل األقل من أرخبيل بيس��امرك 

لبابوا غينيا الجديدة. مت��ت الهجرة ضد الرياح 

التجارية الس��ائدة، مام يعني أن الالبيتا امتلكوا 

ضد الريح

16

 
»من املهم مالحظة أن املرء ميكنه 
اإلبح��ار ضد الري��ح بزاوية معينة 

فقط«
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ق��وارب قادرة عىل اإلبح��ار ضد الرياح. يالح��ظ غوفري إرف��ن أن القيام برحالت 

استطالعية ضد الرياح هي إس��راتيجية معقولة. لو بدأت رحلة استكشافية ما ضد 

الري��اح، فإن العودة إىل املرفأ األصيل س��تكون مع الرياح، وبالتايل س��تكون العودة 

اآلمنة أكرث احتامال)1(. لكن رحالت النوردين رشقا من آيس��الندا وغرينالند وأمريكا 

الش��املية قاومت الرياح الرشقية الس��ائدة. بصورة عامة ميكن للبحارة أن ينتظروا 

رياحا مالمئة قبل التحرك يف رحلة إىل وجهة معلومة، لكن االنطالق إىل املجهول من 

دون إسراتيجية عودة معقولة هو اقراح غر مأمون العواقب.

توح��ي القدرة عىل اإلبحار ضد الرياح بتوافر مزيج متطور من تصاميم الهيكل 

واألرشع��ة. عىل الرغم من أن مالم��ح اإلبحار ضد الريح قد تبدو واضحة، فإن هناك 

تعقيدات رمبا تغيب عن القارئ العادي. حتى أفضل تصميم لقارب رشاعي سيخترب 

 .)leeway( »انزياحا إىل أحد الجانبن عندما مييض ضد الريح. يس��مى هذا »انحرافا

عندما يحس��ب مالح ع��ىل قارب رشاعي موقع��ه بعملية التخم��ن الصائب، عليه 

أن يدخ��ل هذا االنحراف يف حس��اباته للحصول عىل تقدي��ر صحيح ملوقعه. تقدير 

االنح��راف فن قائم بذات��ه. فهو يعتمد عىل القارب وش��دة الري��اح والزاوية التي 

يصنعها معها.

من الس��هل فهم اإلبحار مع الريح )downwind(. ميكن ألي ش��خص ميس��ك 

مبظلة فوق رأس��ه يف ريح قوية أن يقدر هذا املبدأ. يف الش��كل )188( ُأوضح ريحا 

آتية من الخلف ترضب رشاعا. تنحرف الريح حول الرشاع. وحسب قوانن نيوتن يف 

الحركة »لكل فعل رد فعل يس��اويه ويعاكس��ه«. للهواء كتلة، ويخلق انحرافه حول 

الرشاع قوة رد فعل يف الرشاع تنتقل لألس��فل عرب الصارية ومنها إىل هيكل السفينة. 

تدفع قوة رد الفعل القارب الرشاعي إىل األمام.

باس��تبعاد الس��ؤال حول كيفية تصميم رشاع وقارب قادري��ن عىل اإلبحار ضد 

الري��اح اآلن، من املهم مالحظة أن املرء ميكنه اإلبحارضد الريح بزاوية معينة فقط. 

تعتمد أقرب زاوية ميكن لقارب أن يصنعها مع الريح عىل عدد من العوامل املتعلقة 

بتصمي��م الهيكل والرشاع. لك��ن بعد قول هذا أالحظ أن القيود عىل الزاوية، توحي 

بأن البحار ال ميكنه غالبا سلوك طريق مستقيم ضد الريح، لكن عليه باألحرى سلوك 

طريق متعرج يف عملية دعيت »التعرج« )tacking( )الشكل 189(.
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بين��ام يك��ون الطريق املتعرج متعبا نوعا ما ومس��تهلكا للوق��ت، فإنه يفيد يف 

عمليات االس��تطالع. حيث تغطى مس��احة أكرب باالنتقال بخط متعرج من االنتقال 

بخط مستقيم. لو وقعت جزيرة صغرة باتجاه الريح، فاألكرث احتامال أن يرسو البحار 

عليها يف إحدى تعرجاته بدال من االنتقال مبسار مستقيم ضد الريح.

الرفع
هناك قرابة ش��ديدة بن األجنحة واألرشعة ودفات القيادة فيام يتعلق بطبيعة 

تدفق الهواء واملاء عرب سطوحها. بصورة عامة تعمل هذه األدوات عن طريق توليد 

ن��وع من الق��وة تدعى قوة الرفع )lift( تس��تخدم للطران واإلبح��ار باتجاه الريح 

وتوجي��ه القارب. لفهم كيفية عملها، س��أرّكز عىل كيفية تولي��د األجنحة للرفع، ثم 

أتوج��ه بعد ذلك إىل األرشعة. يأيت علم تدفق املاء والهواء عرب األجس��ام من نظرية 

أشمل تدعى حركية املوائع. حيث يعترب املاء والهواء كالهام مائعن.

الش��كل )188(: الق��وة املولدة من ريح مبارشة عىل رشاع مربع الش��كل. رد الفعل املتولد من 

الريح ينحرف حول الرشاع ليعطي محصلة قوى تنتقل عرب الصارية إىل القارب نفسه.

اتجاه الريحمحصلة القوى
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نتكل��م ع��ادة عن تدف��ق الهواء كتي��ار حيث ميكنن��ا تتبع مس��ارات جزيئات 

اله��واء بطريقة قابلة للتنبؤ. املس��ارات التي يتبعها اله��واء تدعى خطوط التدفق 

 .)laminar( ه��ذا النوع م��ن الجريان يدعى الجري��ان الصفحي .)streamlines(

عندم��ا تتحرك الريح برسعة فوق س��طح م��ا، أو يكون هناك تغ��ر يف الرسعة من 

مكان إىل آخر، تصبح يف بعض األحيان عشوائية أو مضطربة )turbulent(: تدور يف 

دوام��ات إيدي. يف الجريان املضطرب ليس هناك تدفق خطي محدد، عىل رغم أننا 

قد نتمكن من التقاط لحظات مؤقتة يحدث فيها التدفق عىل شكل خطوط. تتغر 

الدوامات والتموجات للجريان املضطرب بش��كل دائم. يف الشكل )190( أبن صورة 

لعمود صاعد من الدخان. عندما يصعد يف البداية يكون يف حالة الجريان الصفحي، 

ثم يصبح التدفق متموجا وغر مستقر يف حالة انتقالية، وأخرا يصبح مضطربا.

تدف��ع القوة الدافعة للمحرك الطائرة نحو األم��ام. عندما يتحرك جناح الطائرة 

خالل الهواء، فإنه يوّلد قوة رافعة. يخلق تدفق الهواء أعىل الجناح وأس��فله منطقة 

الريح

الش��كل )189(: التع��رج 

باتجاه الريح.
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ضغط منخفض يف أعىل الجناح، ومنطقة ضغط مرتفع يف أسفله. يوّلد فرق الضغط 

بن أعىل الجناح وأسفله قوة ترفعه نحو األعىل. من السهل أن نصف أوال مبدأ الرفع 

لجناح، ثم نصف بعد ذلك طريقة عمله بالنسبة إىل رشاع.

يس��تغل الرفع يف األجنحة خاصة من خواص تدفق الهواء وصفت ألول مرة من 

قبل العامل الس��ويرسي دانييل برنويل يف القرن الثامن عرش. يف الش��كل )191( أبن 

تدفق الهواء خالل أنبوب يحتوي عىل اختناق. حيث ميثل التدفق عىل شكل خطوط 

تدفق. عندما تكون خطوط التدفق متباعدة، يتحرك الهواء ببطء، لكن عندما تجرب 

خطوط التدفق عىل املرور خالل اختناق فإن رسعة التدفق تزداد. يقاس الضغط يف 

الجزأين العريضن من األنبوب، ويف منتصف االختناق. كان برنويل أول من أشار إىل 

أن الضغ��ط أخفض يف مناطق يكون فيها تدفق اله��واء أرسع، وأنه أعىل يف مناطق 

الشكل )190(: صورة لعمود من الدخان الصاعد حيث يشار إىل الجريان الصفحي واملضطرب.

جريان مضطرب

جريان صفحي
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يكون فيها تدفق الهواء أبطأ. بحسب مبدأ برنويل، يكون الضغط يف املنطقة الضيقة 

م��ن األنبوب أقل من الضغط يف املنطقة العريضة ع��ىل الطرفن. لو ألصقت جهازا 

لقي��اس الضغ��ط بن املناطق املحص��ورة وغر املحصورة فس��أجد أن هناك فرقا يف 

الضغط بينها.

لألجنحة حافة منحنية يف مقدمتها وأخرى حادة يف مؤخرتها. وهو تصميم مهم 

لخلق قوة الرفع. عندما يبدأ الجناح بالتحرك خالل الهواء، يحدث عدد من الحوادث 

االنتقالي��ة الت��ي تنتج يف النهاية تدفق الهواء الذي يعط��ي قوة الرفع. يصبح تدفق 

الهواء فوق السطح العلوي للجناح أرسع يف النهاية من تدفقه عىل السطح السفيل. 

يف الحالة الثابتة )steady state( هذه، يخربنا مبدأ برنويل أن هناك ضغطا أعىل عىل 

أس��فل الجناح من أعاله، وأن هناك قوة محصلة تتجه إىل األعىل أو قوة رفع. تطور 

تدفق الهواء هذا ينجم يف املقام األول عن ش��كل الجناح وخصائص أخرى للهواء مل 

تفه��م متاما حتى أوائل القرن العرشي��ن. الختبار قوة الرفع، يجب أن يكون الجناح 

مائال نحو األعىل قلي��ال بزاوية تدعى زاوية الهجوم )Attack Angle( كام هو مبن 

يف الشكل )192(.

الشكل )191(: مبدأ برنويل يف تدفق الهواء: عندما يتحرك الهواء برسعة يكون ضغطه منخفضا، 

وعندما يتحرك ببطء يكون ضغطه مرتفعا.

فع
مرت

ط 
ضغ

ض
خف

من
ط 

ضغ

فع
مرت

ط 
ضغ

تدفق منخفض الرسعةتدفق عايل الرسعةتدفق منخفض الرسعة
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يش��مل تولي��د تدفق اله��واء الالزم للرف��ع خاصة لله��واء تدع��ى »اللزوجة« 

)Viscosity(. بعبارات بس��يطة فإن اللزوجة ه��ي »التصاقية« املائع، حيث أدخل 

اله��واء ضمن املوائع هنا. كلام كانت اللزوجة أع��ىل، كان املائع أكرث التصاقية. عىل 

س��بيل املثال، للزيت وقطر القيقب لزوجة أعىل من املاء. تؤدي اللزوجة دورا مهام 

يف طريق��ة هبوب اله��واء حول األرشعة، وخل��ق الرفع يف األجنح��ة. يلتصق الهواء 

املوجود عىل سطح الجناح مبارشة عىل السطح، مشكال طبقة نحيفة، تدعى »الطبقة 

الحدية« )layer boundary( )الش��كل 193(. بعد الطبقة الحدية، ميكن للامئع أن 

يتدفق ببعض الرسعة، ويشكل خطوط تدفق.

عندما يبدأ جناح ما يف الحركة، يكون تدفق الهواء حوله مش��ابها لذاك املبن يف 

الشكل )194(. متثل النقطة S1 النقطة الفاصلة بن هواء يتدفق أعىل الجناح وهواء 

 .)stagnation point( يتدف��ق أس��فله. تدعى هذه النقطة غالب��ا نقطة الس��كون

بس��بب لزوجة الهواء، ينتقل الهواء يف الطبقة الحدية عىل الجناح بالرسعة نفس��ها 

سواء أكان يف أعىل الجناح أم يف أسفله. املسار من S1 فوق أعىل الجناح إىل الحافة 

الخلفية أطول من املسار من S1 عىل طول أسفل الجناح إىل الحافة الخلفية. ينجم 

 S1 هذا عن وجود زاوية الهجوم. ميكننا مقارنة مساري جزيئن من الهواء يبدآن من

يف الوقت ذاته، حيث يس��ر أحدهام عىل السطح العلوي من الجناح، ويسر اآلخر 

عىل الس��طح السفيل منه. مبا أنهام يس��ران بالرسعة ذاتها، فإنه بينام يصل الجزيء 

الذي يس��ر أس��فل س��طح الجناح إىل الحافة الخلفية )النقطة B يف الشكل( يكون 

الجزيء عىل السطح العلوي للجناح يف مكان ما منه )النقطة A يف الشكل(.

يحدث شيئان للهواء املتدفق عىل الجناح عند الحافة الخلفية. لو مل يكن للهواء 

كثافة عىل اإلطالق، ألمكن للتدفق عىل الس��طح الس��فيل أن يلتف بس��هولة حول 

الش��كل )192(: الخصائص املمي��زة لجناح بحافة أمامي��ة مدورة وحافة خلفي��ة حادة. زاوية 

الهجوم مفرتضة بالنسبة إىل اتجاه الطريان.

زاوية الهجوم
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الزاوي��ة الحادة للجناح، ويلتق��ي بالهواء املتدفق عىل الس��طح العلوي. ال يكادان 

يلتقيان عند الس��طح العلوي، حتى يتأخرا بنقطة ساكنة أخرى عىل السطح العلوي، 

كام هو مبن عىل الجانب األيرس من الش��كل )195(. تجعل الكثافة املحددة للهواء 

)أو كتلته( من املس��تحيل عليه أن يدور متاما حول الزاوية الحادة للحافة الخلفية. 

»يح��اول« أن يلف الزاوية، لكنه مث��ل دراجة نارية رسيعة تلف زاوية ما، ميكنه أن 

يلتف بنصف قطر محدد فقط. وباملثل، يلتصق الهواء املتدفق عىل السطح العلوي 

بالس��طح، وال ميكنه بس��هولة االنفصال عنه، ويتحرك نح��و الحافة الخلفية، كام يف 

الجانب األمين من الشكل )195(. يدور الهواء من السطح السفيل بدوار صغر، يقع 

خلف الجناح، مام يسمح للهواء عىل السطح العلوي بأن يقطع املسافة بكاملها إىل 

الحافة الخلفية للجناح.

الشكل )193(: تخلق رسعة الهواء املتدفق فوق سطح ما طبقة حدية، حيث تكون رسعة الهواء 

عىل السطح مبارشة مساوية للصفر، لكن الرسعة تزداد باالبتعاد عن السطح.

الشكل )194(: تدفق الهواء حول جناح عندما يبدأ بالحركة. يتحرك الهواء بالرسعة ذاتها، لكن 

الهواء الذي يجري يف األعىل عليه أن يقطع مسافة أطول ليصل إىل الحافة الخلفية للجناح.

الطبقة الحدية

A

B

S1
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النهاي��ة الحادة من الجن��اح، مع لزوجة الهواء، وكثافت��ه املحدودة كلها، تخلق 

ظرفا يصل فيه الهواء املتدفق عىل السطح العلوي وعىل السطح السفيل إىل النهاية 

الحادة يف الوقت نفس��ه. يك يحدث هذا، يجب أن تكون رسعة الهواء املتدفق عىل 

الس��طح العلوي من الجناح أعىل من الهواء عىل الس��طح الس��فيل. وهنا يأيت دور 

مبدأ برنويل. يكون الضغط أعىل عىل السطح السفيل من الجناح حيث رسعة تدفق 

اله��واء أقل، بينام يكون الضغط أقل عىل الس��طح العلوي حيث تكون رسعة تدفق 

الهواء أعىل. يخلق فرق الضغط بن السطحن قوة الرفع للجناح. من أجل أن يكون 

هناك فرق يف رسعة تدفق الهواء بن السطح الُعلوي والسفيل، يجب أن تكون هناك 

محصل��ة انحراف للهواء من الجناح نحو األس��فل. يبن ه��ذا يف الجانب األمين من 

الشكل )196(. تسبب محصلة انزياح الهواء لألسفل قوة رد فعل تقوم بالرفع. عىل 

الجانب األيرس من الش��كل )196(، ميكنك رؤية ما سيكون عليه شكل تدفق الهواء 

ح��ول الجناح لو كانت كثافة الهواء ولزوجته صف��را. ال يوجد انزياح لتدفق الهواء، 

وليست هناك قوة رفع.

إذا كان الرف��ع هو امل��الك، فاإلعاقة هي الش��يطان. كالهام ناج��م عن القوى 

امليكروية العاملة نفس��ها التي تجمعها معا يف مفاهيم مثل »اللزوجة« و»الكثافة«. 

تخل��ق التصاقية الهواء املتدفق فوق الجناح بش��كل طبيعي احتكاكا، يعيق الحركة 

لألمام. هناك حتى قوة أكرث سوءا لخلق اإلعاقة: االضطراب. مادامت الطبقة الحدية 

ملتصقة بالجناح، يكون الجريان فوق الجناح صفحيا - أي إنه جريان منتظم، وميكن 

وصفه بخطوط تدفق مس��تقيمة. لكن لو ازدادت زاوية الهجوم فوق نقطة حرجة 

معينة، فستنفصل الطبقة الحدية من السطح، وستحدث رغوة مضطربة من الهواء 

الش��كل )195(: تدفق الهواء قرب الحافة الخلفية الح��ادة للجناح. إذا مل تكن هناك عطالة أو 

لزوجة، فسيلف الهواء حول الزاوية، لكنه يف الحقيقة لن يستطيع، وبالتايل يخلق دوارا.

S2 S2
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ال��دوار. منطق��ة الرغوة الدوارة هذه ذات ضغط منخفض جدا، وس��وف تس��حب 

الجناح إىل الخلف. تدعى هذه الحالة »توقفا« )stall( يف الطائرات.

األرشعة كأجنحة
ميك��ن لألرشعة أن تعمل مث��ل األجنحة، خاصة إذا كانت له��ا حافة منحنية يف 

املقدم��ة، وحافة ح��ادة يف املؤخرة. ميك��ن لعارضة تحمل ال��رشاع وتدعى »حامل 

الرشاع« )yard( مع تصميم مالئم للرشاع أن يس��اعدا يف خلق ش��كل شبيه بالجناح 

أثناء تشكله بتأثر الرياح والشد عىل حباله. الفارق الرئيس بن الرشاع والجناح هو 

أن الرفع الناتج أفقي. إضافة إىل ذلك فمعظم الطائرات تدفع مبحركات لخلق الرفع، 

بين��ام تحصل القوراب الرشاعية عىل قوتها الدافعة من الريح نفس��ها. يف الش��كل 

)197( أب��ن تدف��ق الهواء حول رشاع يعم��ل كجناح. يدل الح��رف S عىل نقطتي 

الس��كون حيث تنش��طر خطوط التدفق حول الرشاع. يدعى ش��د الحبال املمسكة 

بالرشاع والش��كل الناتج للرشاع »تش��كيلة ال��رشاع« )sail trim( من قبل البحارة. 

تدعى الحبال التي متسك بأطراف الرشاع »ألواحا« )sheets( من الكلمة اإلنجليزية 

.)sceata( القدمية

االنحراف
صنع رشاع له ش��كل الجناح مهم جدا لإلبحار ضد الرياح، لكنه ليس كل يشء. 

يج��ب أن يكون القارب قادرا أيضا عىل مقاومة القوة الجانبية للرياح. عىل الجانب 

األمي��ن من الش��كل )198(، أبن الق��وى العاملة عىل مقطع من ق��ارب الكنار. تأيت 

الري��اح من الطرف األيرس يف الش��كل، ومتيل قوة الري��اح لدحرجة القارب إىل جهة 

الش��كل )196(: يس��ارا: تدفق الهواء حول جناح بكثافة هواء تساوي الصفر ومن دون لزوجة. 

ميينا: تدفق الهواء حول جناح بكثافة ولزوجة محددتني للهواء.

تدفق هواء ُمزاح

رفع

ال تدفق هواء مزاح
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االنح��راف. رمبا تتذكر من الفصل الخامس عرش أن انزياح مركز الطفو باملقارنة مع 

مرك��ز الجاذبية يعطي قوة تصحيح طبيعية. تعاك��س قوة التصحيح هذه التدحرج 

الناج��م عن قوة الرياح عىل ال��رشاع. نتيجة لذلك تبحر الس��فينة ببعض التدحرج 

حي��ث تكون قوة الرياح وقوة تصحيح الهيكل يف حالة ت��وازن. زاوية التوازن هذه 

تدعى الجنوح )heel( أو زاوية الجنوح )heeling angle(. بوجود رياح عالية يوجه 

البح��ارة أحيان��ا إىل الجلوس عىل الط��رف املواجه للرياح من الق��ارب لتغير مركز 

جاذبية القارب، مام يخفض من الجنوح. وهذه هي أيضا مهمة املداد يف العديد من 

القوارب الرشاعية يف املحيط الهادئ.

تؤدي العارضة الرئيس��ة يف السفينة دورا مهام. »تلتقط« العارضة الرئيسة عىل 

ش��كل الحرف »V« يف أس��فل الهيكل املاء أثناء تحركها. يخلق هذا نوعا من القفل 

يكبح الحركة إىل الجانبن بتأثر الرياح. لو كان أس��فل الهيكل دائريا متاما، فستكون 

قدرته عىل مقاومة دفع الرياح من الجوانب أقل. لكن كلام كانت العارضة الرئيسة 

أطول، وأكرث امتدادا إىل األس��فل يف املاء، استطاعت مقاومة الدفع إىل الجانبن. هذا 

موضح يف الشكل )198(.

الش��كل )197(: رشاع يعمل كجناح مع تدفق صفحي حوله. نقطتا الس��كون هام عند حافتي 

.S املقدمة واملؤخرة للرشاع ويرمز إليهام بالحرف

رفع

S
S
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الشكل )198(: قوى تعمل عىل قوارب رشاعية ُترى كمنظر ملقطع عريض.

زاوية الجنوح
ريح

قوة تصحيح

مقاومة الهيكل

و كام ذكرُت مسبقا، ال تكافح مقاومة الهيكل حركة السفينة إىل الجانبن، أو ما 

يس��مى باالنحراف متاما. عىل الجانب األيرس من الشكل )199( أبن القوى العاملة 

عىل قارب كام ُترى من األعىل. هذه القوى هي:

- قوة رفع من الرشاع تعمل عموديا تقريبا عىل اتجاه الرياح.

- مقاومة الهيكل التي تعاكس ميل القارب إىل االنحراف جانبا.

- تجع��ل ق��وة الرياح ومقاوم��ة الهيكل الق��ارَب يجنح إىل جه��ة الريح، لكن 

ق��وى الجاذبية يف مركز الجاذبية وقوة الطفو يف مركز الطفو تعاكس��ان هذه القوة 

وتحافظان عىل القارب عند زاوية جنوح ثابتة.

- قوة إعاقة حركية - هوائية من الرشاع وقوة إعاقة حركية - مائية عىل الهيكل 

متيالن إىل إبطاء القارب.

ه��ذه القوى كلها ه��ي يف حالة توازن يف قارب رشاعي عن��د اتجاه ثابت وريح 

ثابتة. يوضح الجانب األمين من الشكل )199( محصلة حركة القارب. عىل الرغم من 

أن مقدمة السفينة تشر إىل اتجاه واحد فإن االتجاه الفعيل أزيح بتأثر االنحراف.

مث��ل عملي��ة تحديد التي��ار، فإن تحديد االنح��راف مهمة رضوري��ة من مهام 

املالح��ن. يف أحد األوصاف يصف املؤلف ديفيد لويس كيف أن مالحا ُيدعى هيبور 
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من جزر كاروالين كان يحدق يف تيار املاء خلف الس��فينة ليقدر زاوية االنحراف)2(. 

يظهر الشكل )200( استخدام التيار خلف السفينة لتحديد االنحراف. تبحر السفينة 

بزاوية نحو 80 درجة بعيدا عن اتجاه الريح. يخلق االنحراف اتجاها حقيقيا بحدود 

15 درج��ة بعيدا عن االتجاه الذي تش��ر إليه الس��فينة. لتحدي��د زاوية االنحراف، 

ق املالح يف التيار خلف الس��فينة ويستطيع »رؤية« الفارق بن اتجاه العارضة  يحدِّ

الرئيسة للسفينة، وزاوية التيار خلف السفينة.

إضاف��ة إىل زاوية التيار الخلفي، دلت خربيت عىل أن االنزياح الجانبي لالنحراف 

يخلق منطقة من املاء املنزلق »slick« عىل الجانب املواجه لهبوب الريح ناتجة عن 

االضطراب من العارضة الرئيسة التي تشق املاء. ميكن مشاهدة زاوية التيار الخلفي 

واملاء املنزلق باملالحظة الدقيقة.

عمل الربوفس��ور بن فيني من جامعة هاواي عىل نسخ من قوارب رحالت من 

تاهيتي وهاواي،، واس��تنتج أن بإمكانها اإلبحار بحدود 75 درجة ضد الريح. جزئيا، 

كانت إحدى الخصائص الرئيس��ة التي س��محت باإلبحار ضد الري��ح هو التصميم 

بهيكل مزدوج، إضافة إىل العارضات الرئيس��ة عىل شكل الحرف »V« التي ساعدت 

يف إعطاء السفينة مقاومة جيدة للهيكل)3(.

الشكل )199(: منظر من األعىل للقوى املؤثرة يف قارب رشاعي )يسار(

والحركة الناجمة عن ذلك )ميني(

ريح

إعاقة الهيكل

ريح

االنحراف

اتجاه الحركة

رفع من الرشاع

مقاومة الهيكل

إعاقة الرشاع
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التعرج بزاوية 75 يجعل الس��فر باتجاه الريح صعبا يف أفضل األحوال. للحصول 

ع��ىل  ميل واحد من املس��افة الحقيقية، عىل قارب الرح��الت أن يبحر أربعة أميال 

حقيقية يف مس��اره املتعرج. يف كثر من األحيان كان من األجدى اس��تغالل ظروف 

الطق��س الجيدة، واإلبحار خ��الل الفصول الت��ي تكون فيها الري��اح مواتية. ميكن 

اس��تغالل أنظم��ة الضغط العايل واملنخفض م��ع أمناط الرياح ال��دوارة حول املركز 

لفائدة اإلبحار يف مثل هذه الظروف.

تصميم الرشاع 
تعتمد ق��درة القارب عىل اإلبحار باتجاه الرياح عىل تصميمه. وكام يالحظ من 

املناقشة أعاله عىل األجنحة والرفع، ميكن أن يكون فهم القوى التي تخلق إمكانات 

اإلبح��ار ضد الرياح معقدا. ولكن من خالل تجرب��ة املحاولة والخطأ نجح البرش يف 

صن��ع أرشعة تقوم بهذه الوظيفة. خالل عصور اليون��ان والرومان القدماء، عوضت 

القوارب ذات األرشعة املربعة الش��كل بإمكانات إبحار محدودة ضد الرياح، بالقوة 

البرشية. يظهر الشكل )201( صورة من املوزاييك تعود إىل القرن الثالث بعد امليالد. 

تصف لوحة املوزاييك أوديسوس والحوريات، حيث ُيرى أوديسوس مربوطا بصارية 

السفينة بينام تغني الحوريات له، وبينام يستمر بحارته باإلبحار، وقد سدت آذانهم 

بش��مع يك ال يس��معوا الغناء. األرشعة مربعة الش��كل، وقد ربط أحدها بالصارية 

الشكل )200(: تحديد زاوية االنحراف من الفرق بني وجهة الزورق والتيار املتخلف عنه.

اتجاه الريح
أثر حركة السفينة

°15 زاوية انحراف
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الرئيسة وربط الثاين بصاري أصغر يف املقدمة. استخدمت املجاديف املبينة يف لوحة 

املوزاييك لزيادة قوة الدفع، خاصة يف أوقات الرياح الضعيفة أو الرياح املعاكسة.

أحد أن��واع األرشعة ذات الكفاءة الجيدة لإلبحار باتج��اه الريح ُيدعى »الرشاع 

الالتيني« أو »املثلثي« )lateen(. اش��تق االس��م من الكلمة الفرنسية »latin«، مام 

يعني أن مصدره هو البحر األبيض املتوسط. الرشاع الالتيني مثلث الشكل أو رباعي 

أضالع عىل ش��كل مثلث. تصنع الخصائص الشبيهة بالجناح من قطعة قامش بزاوية 

لألمام تس��مح مبلء الرشاع عىل شكل سطح منحٍن يف املقدمة، بينام تحافظ األلواح 

عىل حافة حادة للمؤخرة.

ليس من املعروف متاما كيف حصل التطور من أرشعة مربعة الشكل إىل أرشعة 

التينية، لكن رمبا بدأ البحارة يف س��فن تس��تخدم أرشعة مربع��ة أو رباعية األضالع 

بحني القامش إىل األمام للحصول عىل فائدة أعىل من الريح )4(. الشكل )202( عبارة 

عن صورة للوحة موزاييك تعود إىل القرن الخامس أو الس��ادس امليالدي، اكتش��فت 

يف كيليندرياس يف تركيا من قبل الربوفس��ور ليفانت زوروغلو من جامعة س��لجوق. 

تظه��ر لوحة املوزاييك منظرا مليناء توجد فيه س��فينة رشاعية كبرة وخلفها قاربان 

أصغ��ر منها موصوالن بالحب��ال. يبدو أن الرشاع رباعي األضالع. بحس��ب زوروكيل 

الش��كل )201(: متثيل لزورق برشاع مربع الش��كل يف لوحة موزاييك ألوديسوس مع الحوريات 

من القرن الثالث امليالدي يف متحف باردو يف تونس.
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وعامل اآلثار البحري زارازا فريدمان كان هذا الش��كل ش��ائعا يف الحقبة التي صنعت 

فيها لوحة املوزاييك)5(.

قدم تفس��ر مختلف ع��ىل أن هذا الرشاع ميثل منوذجا مبك��را لرشاع التيني)6(. 

ع��ىل الرغم من وجود بعض الخالف بن العلامء حول الش��كل الدقيق للرشاع، فإن 

التضاد بن لوحتي املوزاييك يف الش��كلن )201( و)202( واضح جدا. يبدو القامش 

يف سفينة كيالندريس موضوعا عىل شكل زاوية إىل األمام، وال وجود ملجاديف لدفع 

الس��فينة، هناك فقط ألواح توجيه عىل الجانب. إضافة إىل ذلك، يبدو أسفل الرشاع 

ملفوف��ا، وميك��ن أن يكون هذا جزءا م��ن أجراء ُيدعى »اإلن��زا« )reefing(؛ حيث 

تخفض مساحة الرشاع أثناء الرياح القوية. 

تطور مبكر آخر يف املس��ار نحو أرشعة بقدرات إبحار ضد الريح كان اس��تخدام 

النوردين عمودا ُدعي »بايتاس«)٭( لتقوية حافة املقدمة لرشاع مس��تطيل الش��كل. 

يوضح هذا يف الش��كل )203(. يخلق العمود عندم��ا يركب مع األلواح التي تحمل 

األرشعة ش��كل الجناح بكف��اءة أعىل لإلبحار ضد الريح. تظه��ر القدرة عىل اإلبحار 

الشكل )202(: لوحة موزاييك تعود إىل القرن الخامس أو السادس امليالدي

 من كيلينديريس يف تركيا.

)٭( beitass: عمود خشبي يركب يف جيب يف الزاوية السفىل من الرشاع يف سفن الفايكنغ. ]املرجم[.
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ض��د الريح يف ملحم��ة الغرينلندين عندما كان اليف إيريكس��ون وطاقمه عائدين 

من فاينالند:
ى اليف األرض حسب  عندما حل الربيع جهزوا س��فينتهم وأبحروا. سمَّ

خصائصه��ا الطبيعي��ة »فاينالند« )أرض الخمر(. اتجه��وا يف البحر وحصلوا 

ع��ىل رياح مفيدة لهم، حتى وصلوا إىل مجال رؤية غرينالند والجبال تحت 

القمم املغطاة بالجليد.

ثم تكلم أحد البحارة س��ائال: »ملاذا تقود القارب يف مس��ار قريب جدا 

من الريح؟«.

أجابه اليف: »إنني أراقب مس��اري، لكن أك��رث من ذلك. هل ترون ما 

يستحق املالحظة؟«.

أجاب الطاقم بأنهم ال يرون ما يستحق املالحظة.

»لست متأكدا«، قال اليف، »أن ما أراه هو سفينة أم جزيرة صخرية«.

ث��م رأوها، وقالوا إنها جزيرة صخرية )Skerry(. كان اليف يرى أفضل 

بكثر من طاقمه، بحيث عرف أن هناك رجاال عىل الجزيرة.

الشكل )203(: قارب كنار بحافة مقدمة لرشاع مدعمة ببايتاس. 
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قال اليف: »أريد أن أقود الس��فينة قريبا باتج��اه الريح، بحيث نصل 

إليهم، لو كان هؤالء الرجال يف حاجة إىل مساعدتنا، فعلينا أن نحاول ونقدم 

لهم املس��اعدة. لو كانوا معادي��ن لنا فلدينا املزايا كله��ا إىل جانبنا، وليس 

لديهم أي منها«.

اس��تطاعوا اإلبحار قريبا من الجزيرة، ولفوا أرشعتهم وألقوا مرساتهم، 

وأنزلوا أحد الزورقن اإلضافين اللذين حملوهام معهم)7(.

يش��ر اللفظ skerry إىل جزيرة صخرية صغرة تربز ف��وق املاء، وهي تأيت من 

الكلم��ة النوردية القدمي��ة »sker«. العبارة »قريبا من الري��ح« يف هذا املقطع من 

النوردي��ة القدمية تعني حرفيا »تح��ت الريح«. العبارة »اإلبح��ار داخل الريح« يف 

النوردية القدمية والنسخة األيسلندية الحديثة األقرب تعني »العض« )biting( تحت 

الريح«)8(، يبدو كأن الرشاع أش��به بس��ن تعض الريح. وجدت هذه العبارة طريقها 

إىل لغة اإلبحار الرشاعية اإلنجليزية الحديثة عىل ش��كل »الرضب يف الريح«، حيث 

انقلبت الكلمة »beita« إىل »»beat. اشتق العمود الذي يقوِّي الحافة األمامية من 

الرشاع لس��فن الكنار املستخدمة من النوردين اسمه من كلمة »beita«: وتعني ال� 

.»beat staff« حرفيا عمود الرضب »»beitass

يلقي املقطع أعاله بعض الضوء عىل التكتيكات البحرية التي عرفها النورديون. 

يتكل��م الي��ف حول مزية االقراب م��ن الجزيرة من جهة الخل��ف أو باتجاه الريح 

باإلبح��ار نحو الريح. مل يكن يعلم ما إذا كان الناس عىل الجزيرة عدوانين أم ال. لو 

كانوا عدوانين، ميكنه الدوران ببساطة مع الريح برسعة، واإلبحار بعيدا. يف البحرية 

 weather(  »امللكية الربيطانية ُدعي هذا التكتيك »االس��تفادة م��ن عامل الطقس

gage(: وهو وضع تكتييك بالنسبة إىل الريح للحصول عىل ميزة عىل العدو.

بين��ام ط��ورت زاوية حامل ال��رشاع أو تقوية الحافة األمامية لرشاع مس��تطيل 

الش��كل كف��اءة اإلبحار إىل 70 درجة يف الريح، غر أن ال��رشاع الالتيني املطور متاما 

أعط��ى كفاءة كب��رة يف الريح بح��دود 56 درجة)9(. يظهر الش��كل )204( تصميام 

منوذجيا لرشاع التيني استخدم يف البحر األبيض املتوسط من قبل التجار العرب من 

القرن الحادي عرش امليالدي تقريبا وما بعده. الصاري نفس��ه مائل أحيانا إىل األمام، 

وحامل الرشاع أو »اليارد« قد يكون مس��تقيام أو منحنيا عىل ش��كل قوس. الرشاع 
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نفسه مثلث الشكل تقريبا. ميكن لحامل رشاع منحٍن أن يطور حافة املقدمة لتكون 

أكرث شبها بجناح. مازالت هذه األرشعة ُتستخدم يف قوارب الدهو يف املحيط الهندي 

وعىل طول ساحل أفريقيا الرشقية.

خالل االستكشافات الربتغالية عىل طول الساحل الغريب ألفريقيا يف القرن الخامس 

عرش، اس��ُتخدمت األرشعة الالتينية عىل قوارب ُتدعى »كارافيل« )caravels(. لكن 

اس��تخدام األرشعة الالتينية من قبل األوروبين الغربين بدأ يتالىش مع نهاية القرن 

الخامس عرش. رمبا كان أحد أس��باب ذلك هو صعوبته��ا. للتعرج )tack( )االنتقال 

م��ن وجهة ضد الريح إىل وجهة أخرى( يجب خفض ال��رشاع، وتحريكه إىل الطرف 

اآلخر من الصاري، ثم رفعه بعملية مستهلكة للوقت. يف القوارب األوروبية الغربية 

اس��تبدلت ق��وارب الكارافيل بقوارب له��ا مزيج من أرشعة مثلثي��ة أمامية وأرشعة 

مستطيلة. تطور األرشعة املتعددة غالبا كفاءة اإلبحار ضد الريح، حيث يوجه تدفق 

الهواء خالل األرشعة بطرق ال ميكن إجراؤها برشاع واحد.

حتى بوجود أرشعة متعددة، مل يكن للسفن املربعة األرشعة كفاءة اإلبحار ضد 

الريح نفس��ها التي كانت لألرشعة الالتينية)10(. لرحالت طويلة املدى، ميكن للسفن 

الشكل )204(: رشاع التيني. 

عارضة

صاري

بكرات الشد
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أن تستفيد من انزياح الرياح السائدة مع خط العرض لالستمتاع برحالت مع اتجاه 

الريح، كام يف التجارة املثلثية يف شامل األطليس.

لكن هذا مل يضع نهاية الس��تخدام األرشعة الالتينية قط. استخدم القراصنة من 

الرببر س��فنا رسيعة ُدعي��ت »القرصانية« )xebecs(. كانت له��ا عدة صواٍر محملة 

بأرشعة التينية. إضافة إىل ذلك اس��تخدمت مجموعات من العبيد للتجديف لزيادة 

رسعة الهجوم. كانت لس��فن القراصنة كف��اءة عالية باتجاه الريح، وهددت التجارة 

املالحي��ة عىل ش��اطئ أفريقيا الش��املية يف نهاية القرن الثامن ع��رش وأوائل القرن 

التاسع عرش.

طور س��كان جزر املحيط الهادئ نسخهم املحلية من األرشعة الالتينية، حبكت 

هذه األرشعة غالبا من أوراق ش��جر »الباندانوس« )ش��جرة شائعة يف وسط املحيط 

الهادئ(، وش��كلت بحوامل أرشعة تعطيها ش��كل الجناح الالزم لإلبحار ضد الريح. 

ر بش��كل  تبدو نس��خة منها ش��ديدة الش��به بالرشاع العريب/ املتوس��طي، لكنه ُطوِّ

مس��تقل. هناك تصميم فريد لرشاع ُدعي »مخلب الرسطان« )crab claw(، كام يف 

الشكل )205(، وهو يشبه معنى اسمه وله كفاءة عالية جدا)11(.

حل س��كان جزر املحيط الهادئ مشكلة التعرج باستخدام رشاع التيني بطريقة 

فريدة. بنيت زوارقهم املدادة )outrigger( بشكل تناظري بحيث ميكنها اإلبحار إىل 

األمام من أي طرف من الطرفن. ميتد املداد نفس��ه دوما باتجاه الريح ملقاومة قوة 

جنوح الريح. عندما يرغب مالح يف تغير اتجاهه باتجاه الريح، ينقل الرشاع ببساطة 

م��ن أحد ط��ريف الزورق إىل الطرف اآلخ��ر من دون االلتفاف ح��ول الصاري. هذه 

الطريق��ة يف دفع الق��ارب إىل األمام والخلف ضد الريح عملية اقتصادية، وتس��مح 

بقدرات اإلبحار يف اتجاه الريح لرشاع عىل ش��كل جناح، وس��هولة االس��تخدام عند 

تغير وجهة السفر.

نهاية املالحة الرشاعية 
ش��هد القرنان التاس��ع عرش والعرشون االندثار التدريجي الس��تخدام األرشعة 

لألغ��راض كلها تقريبا، س��واء أكانت يف النق��ل أم الصيد أم الح��رب. منعت القوى 

األوروبية التي احتلت جزر املحيط الهادئ استخداَم سفن اإلبحار الرشاعية املحلية، 
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غالبا ألس��باب أبوية تتعلق باألمان. هناك محاوالت أحدث إلحياء التقنيات املحلية 

يف بناء الزوارق واملالحة. يف مناطق نائية فإن اإلبحار الرشاعي من أجل العيش نادر 

لكن��ه موجود. يف الحقب��ة الحالية مع ذلك فإن املالحة الرشاعي��ة رياضة أو هواية. 

اليزال امليل إىل صنع قوارب رشاعية أكرث كفاءة مس��تمرا، لكنه يتحقق اآلن بواسطة 

حواس��يب فائقة »ُتنمذج« تفاصيل تدفق املائع ع��رب األرشعة والهياكل وتعقيداتها، 

كان ه��ذا يحدث يف ما مىض بالتجربة والخطأ، عندم��ا كانت الفوائد من وراء ذلك 

أعىل بكثر.

الشكل )205(: مثال عىل رشاع مخلب الرسطان.
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لس��نا الوحيدين الذين يقوم��ون برحالت. 

نش��رك مع مس��افرين آخرين يف مساراتنا، ولو 

مؤقتا. إذا عرفنا عاداتهم أو أوقفناهم للس��ؤال 

عن االتجاه فس��وف يس��اعدوننا يف ذلك. يدور 

ه��ذا الفص��ل حول جوال��ن آخرين: م��ا الذي 

ميكنهم أن يخربونا به ح��ول موقعنا، وما الذي 

ميكنهم أن يعلمونا إياه حول اتجاهنا؟

الحديث��ة  اإلنجليزي��ة  الكلم��ة  ت��أيت 

للكواك��ب )planets( م��ن الكلم��ة اليوناني��ة 

»πλαυńται« والت��ي تش��تق م��ن كلم��ة 
»جوالن«. ميكن للكواكب األكرث إضاءة كالزهرة 

واملري��خ واملش��ري أن تعمل كمن��ارات مؤقتة 

ترش��د املس��افرين، لكنها تتحرك أم��ام خلفية 

ثابتة للنج��وم، كام توحي بذلك كلمة »جوال«، 

وليس��ت موثوقة يف املالح��ة كالنجوم. مع ذلك 

ميكنك اس��تخدام الكواكب يف املالحة، خصوصا 

إذا امتلكت بعض الفهم لحركتها.

زمالؤنا اجلوالون

17

 
»يرك البحارة الطيور تطري بحرية، 

ويتبعونها للعثور عىل اليابسة«
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ترب��ك الكواكب املالحن غالبا، ومن املهم القدرة عىل متييز الكواكب من نجوم 

املالحة الرئيس��ة. مرة عندما كان املريخ يف برج الثور )Taurus(، أخطأت بن املريخ 

والنج��م الدبران )Aldebaran(: كان لهام اللون نفس��ه، وكان لهام يف ذلك الوقت 

الحجم نفسه تقريبا.

ميكنك استخدام عدد من املؤرشات للتمييز بن الكواكب والنجوم:

- »تومض« النجوم بينام تيضء الكواكب باس��تمرار. ميكن لالنكسار والضطراب 

بسيط يف الجو أن يقاطعا الصورة النقطية لنجم، ويغطيا عليه أحيانا، لكن الكواكب 

تظهر قرصا محددا، ولذا فهي ليست عرضة ل� »الوميض«.

- الزهرة واملش��ري عادة أك��رث ملعانا من معظم النجوم يف الس��امء. أما إضاءة 

املريخ فتعتمد عىل موقعه بالنسبة إىل األرض يف مداره.

- تقع الكواكب دوما قرب املدار الش��ميس. تش��مل بعض النجوم والتجمعات 

يف املدار الش��ميس الدبران )برج الثور(، ورأس التوأم املؤخر )التوأم(، وقلب األس��د 

)األسد(، والسنبلة )العذراء(، وقلب العقرب )برج العقرب(.

ميكن معرفة مواقع الكواكب الرئيس��ة املس��تخدمة يف املالحة يف جداول تدعى 

الروزنامة أو التقويم الفليك )ephemerides()٭(. يعود حساب مواقع الكواكب من 

قبل الفلكين واملنجمن إىل حقبة البابلين قبل 4000 س��نة. لكن اس��تخدام مواقع 

الكواكب للمالحة الس��اموية انحرص عموما يف الحقبة الحالية )من 1600 سنة حتى 

اآلن( ح��ن توافرت جداول دقيقة لذلك. مل يس��مع عموما باس��تخدام الكواكب يف 

املالحة مبارشة يف الحقب األقدم ويف الثقافات األخرى.

من دون جداول التقويم الفليك، ميكن للمالح استخدام الكواكب بشكل تقريبي 

كمنارات ملعرفة االتجاه خالل ش��هر واحد أو م��ا يعادله، حيث إنها ال تغري موقعها 

)٭( كلمة روزنامة، فارس��ية األصل تنقس��م إىل جزأي��ن: روز وتعني »يوم«، ونامه التي تعن��ي »كتاب«، أما الكلمة 

Ephemerides فمش��تقة من اليونانية έϕηmερLѕ الدالة عىل دفر مالحظات أو يوميات. اس��تخدم الفلكيون 

املس��لمون هذا النوع من الجداول لتقدير األيام واألوقات ومتابعة حركة األجرام الس��اموية، واصطلحوا عىل اللفظ 

»زي��ج« الفاريس الذي يعني وترا أو خيطا. من أش��هر األزياج: الزيج الص��ايب للبّتاين، والزيج الطليطيل للزرقايل )راجع 

الفصل العارش من هذا الكتاب(، وزيج الس��ندهند ملحمد بن موىس الخوارزمي، والزيج الحاكمي البن يونس املرصي 

]املحرر[.
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يف الس��امء بهذه الرسعة. عند بداية الرحلة، ميكن للمالح تتبع الكواكب الرئيس��ة. 

وميكن إضافة هذه الكواكب إىل مخزون النجوم املستخدمة يف تحديد االتجاه. نظرا 

إىل طبيع��ة الكواكب الجوالة ولونها الطبيعي ومس��اراتها غ��ري العادية، فليس من 

املس��تغرب أن ترمز ثقافات برشية عدة إليها بأسامء اآللهة. ميكن ملعرفة »عادات« 

الكواكب األملع أن تساعد يف املالحة.

الزهرة
قد يكون كوكب الزهرة أملع جسم يف السامء أثناء الليل. للزهرة مدار أقرب إىل 

الشمس من األرض بفرة تبلغ 225 يوما. مبا أنه أقرب إىل الشمس من األرض، فإنه 

ال ينحرف أبدا بأكرث من 47 درجة عن الش��مس. تدعى أكرب مس��افة زاوية مرئية 

يصنعها الزهرة مع الش��مس اس��تطالته العظمى. قرب الزهرة من الشمس مينحه 

اس��م »نجم الصباح« أو »نجم املس��اء«، حيث إنه يربز قبل رشوق الش��مس عند 

الفجر يف رشق السامء أو يتبع غياب الشمس يف الغرب عند الغسق. عندما يكون 

الزهرة يف اس��تطالته العظمى، يبدو أنه يبقى يف املكان نفس��ه نسبة إىل الشمس 

ألسابيع عدة.

يخل��ط منظر الزهرة أحيانا مبنظر طائرات أو قطارات أو قوارب وحتى بصحون 

طائ��رة. تنجم هذه األخطاء عن س��مك الغ��الف الجوي عند زواي��ا منخفضة. عند 

ارتفاع��ات أق��ل من 6 درجات، يعتم الغالف الجوي بش��كل كبري عىل ملعان الزهرة 

الظاه��ري، لكن ملعانه ي��زداد برسعة مع صعوده يف الس��امء. تظهر صورة ضوء يف 

طائرة أو قطار أو قارب آٍت من األفق كثريا خصائص ضوء الزهرة نفسه: مع اقرابه 

يصبح الضوء أكرث ملعانا وهو يرتفع فوق األفق.

غ��ادرت رحلة طريان كندا رق��م 878 مدينة تورنت��و يف 13 يناير 2011 متجهة 

إىل زيوريخ يف س��ويرسا. بعد بضع س��اعات من الطريان، أحس الركاب بهزة مفاجئة 

وعنيفة يف الطائرة. أظهر تحقيق الحق أن املالح األول نام فرة مخططا لها، وعندما 

 ،C17 اس��تيقظ رأى كوكب الزهرة من بعيد، وظّن أن��ه طائرة نقل حربية من نوع

فخّفض رسعته فجأة معتقدا أنه »عىل وشك االصطدام بها«)1(.
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املريخ
يق��ع مدار املريخ خارج مدار األرض، وميت��د فرة تبلغ 687 يوما. يتحرك املريخ 

عادة رشقا عىل طول املدار الش��ميس برسعة من 18 إىل 24 درجة يف الش��هر. لكن 

هناك اس��تثناءات. عندما تتجاوز األرض املريخ يف مداره، يكون املش��هد مثل عبور 

عمود هاتف يف س��يارة متحركة: يبدو موقعه الظاهري بالنسبة إىل خلفية ثابتة من 

النج��وم، كأنه يتحرك إىل الوراء لفرة من الوق��ت. ُتدعى هذه »الحركة االرتدادية« 

)retrograde motion(. عندم��ا يدخل املريخ يف الحركة االرتدادية أو يخرج منها، 

يبدو كأنه توقف لفرة قصرية نسبة إىل خلفية النجوم الثابتة.

يفصح الل��ون األحمر الربتقايل املميز للمريخ عن��ه، وميكن أن يكون المعا جدا 

عندم��ا يكون عند أقرب نقطة م��ن األرض. رأيته مرة ينعكس م��ن بحرية يف الليل 

خالل أحد اقراباته من األرض. هناك أسطورة حرضية تظهر من حن إىل آخر تقول 

إن املريخ يب��دو عند أحد اقراباته القصوى من األرض كبريا كالقمر. عىل الرغم من 

عدم صحة هذا القول فإن صناديق الربيد اإللكروين ستمتلئ جدا بعد هذا »الحدث 

الساموي املدهش«.

املشرتي
مثل املريخ يقع مدار املش��ري خارج مدار األرض، لكنه أبعد بكثري ومتتد فرته 

ل� 4333 يوما، مام يجعله األكرث اس��تقرارا بن الكواكب الثالثة الجوالة التي نناقشها 

هنا. يتحرك املش��ري رشقا خالل املدار الش��ميس مبعدل 30 درجة يف السنة تقريبا. 

للمشري لون خفيف، وميكن أن يكون المعا يف السامء عندما تكون األرض يف أقرب 

نقطة منه.

الطيور 
لكثري من أصناف الطيور عادات راس��خة وغرائز مالحية متطورة يس��تفيد منها 

املالحون يف كثري من األحيان. تس��تخدم بعض الطيور النجوم يف الليل لتتعرف عىل 

طريقها، بينام يبدو أن طيورا أخرى تش��عر بالحقل املغناطييس األريض. هناك عدد 

من اإلشارات األسطورية الستخدام الطيور يف املالحة.
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الطيور املهاجرة
ملاذا نقوم برحلة متعمدة بعيدا عن مرأى اليابس��ة؟ تبدو كأنها مغامرة جريئة 

أو حت��ى عمل يائ��س. خّمن املؤلف جيمس هورنيل أن املالحظة الس��نوية للطيور 

املهاج��رة وهي تغ��ادر أرضا ما ثم تعود إليها الحقا ش��ّجع املالح��ن عىل املغامرة 

للبح��ث عن أماكن للهجرة إليها)2(. يرى البحارة املتمرس��ون مجموعات من الطيور 

تغادر من الشواطئ عرب املحيط يف الربيع، فقط لتعود مرة أخرى يف الخريف. يتكرر 

هذا النمط من سنة إىل أخرى. مبعرفة أنه ال بد من أن تكون هناك أرض غري معروفة 

تطري إليها الطيور فقد يتشجع بحار مغامر عىل القيام برحلة يتتبع فيها مسارها.

كان املس��توطنون األوائل يف آيس��الندا رهبانا أيرلندين وج��دوا هناك من قبل 

مستوطنن نوردين. يف مقال بعنوان »دور الطيور يف املالحة املبكرة«، عرض جيمس 

هورنيل فكرة أن الرهبان الذين عرث عليهم يف آيسالندا رمبا تتبعوا مسار البط الذي 

امتد من أيرلندا إىل إسكتلندا، ثم شامال إىل جزر الفارو، ومن ثم إىل آيسالندا. صنف 

واحد عىل األقل، وهو بط غرينالند ذو الوجه األبيض الذي يقوم بهجرات مبارشة بن 

أيرلندا وغرينالند عرب آيس��الندا. تذكر املالحم النوردية أيضا ظهور طيور من إيرلندا 

تظهر يف آيسالندا، لذا فقد كانت هذه الهجرات مفهومة بشكل جيد من قبل رحالة 

عىل دراية بهاتن الجزيرتن.

للطيور املهاجرة مكان يف الراث الش��عبي البولينيزي، سجل عامل األنرثوبولوجيا 

فرانك ستيمس��ون قصيدة من تاهيتي تدعى »طريق الطيور«)3( والتي تدور حول 

»ملوك بحر« يتبعون طرق الطيور املهاجرة عرب محيطات واسعة إىل أراض مجهولة.

يعتقد أن اكتش��اف جزر هاواي واس��تيطانها من قبل بحارة من تاهيتي حصل 

نح��و الع��ام 1000 ميالدي. متتد الرحلة من تاهيتي إىل هاواي عىل مس��افة 2500 

ميل، وتدوم ملدة ش��هر)4(. عىل أي ش��خص يقوم برحلة تدوم شهرا أن يتزود جيدا 

باملؤن، وأن يكون متأكدا نس��بيا من وجهته. اعتقد لفرة طويلة أن بحارة تاهيتي 

اهتدوا إىل هاواي مبالحظة الهجرة الس��نوية للطيور. املرشح األول للطيور املهاجرة 

التي ارتبطت بعملية االس��تيطان هو الزقزاق الذهبي )الشكل 206(، والذي يتكاثر 

يف أالس��كا يف الصي��ف، ويهاجر جنوبا فوق جزر هاواي ث��م جنوبا إىل الجزر حول 

تاهيتي)5 و6(.
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يف رحلة كولومبوس األوىل إىل األمريكتن، أوشك طاقمه عىل التمرد. كان بالقرب 

م��ن توقف��ه األول يف أكتوبر من العام 1492 يف الوقت نفس��ه ال��ذي حصلت فيه 

هجرات ضخمة للطيور من أمريكا الشاملية إىل جزر الكاريبي. رأى كولومبوس رسبا 

ضخام من الطيور املهاجرة يطري باتجاه الجنوب الغريب. قال مالحه مارتن بينزون له: 

»هذه الطيور تعلم ماذا تفعل«. بتذكر أن طريان الطيور س��اعد البحارة الربتغالين 

يف تحديد بعض جزر اآلزور، غري مساره يك يتوجه باتجاه الطيور املهاجرة، مام رّسع 

يف رسوه عىل الشاطئ)7(.

طيور تدل عىل الشاطئ
هناك قصص حول طيور حملت يف سفن رشاعية من أجل استخدامها يف املالحة. 

ي��رك البحارة الطيور تط��ري بحرية، ويتبعونه��ا للعثور عىل اليابس��ة. ذكر الغراب 

والحامم كالهام يف عدد من هذه القصص.

قصة الطوفان العظيم ش��ائعة يف كثري من األديان. إحدى أقدم قصص الطوفان 

العظيم هي من ملحمة غلغامش، كام هي موصوفة عىل مجموعة من األلواح التي 

ع��رث عليها يف بابل. عىل اللوح الحادي عرش هناك وص��ف للفيضان العظيم، حيث 

الشكل )206(: طائر الزقزاق الذهبي.
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يطلق البطل غلغامش ثالثة طيور من سفينته: ميامة وسنونو وغراب. يدور الطائران 

األوالن عائدين إىل السفينة، ثم ينطلق الغراب مؤرشا إىل وجود اليابسة:

عندما جاء اليوم السابع

أرسلت يف طلب اليامم وأطلقته

انطلق اليامم لكنه دار وعاد إيّل

مل يشاهد أي ملجأ لذا فقد عاد إيّل

أرسلت يف طلب السنونو وأطلقته

انطلق السنونو لكنه دار وعاد إيّل

مل يشاهد أي ملجأ لذا فقد عاد إيّل

أرسلت يف طلب الغراب وأطلقته 

انطلق الغراب ورأى املياه ترتد عائدة

أكل وحّك ومتايل لكنه مل يدر عائدا إيّل
ثم أرسلت كل يشء يف االتجاهات كلها وضّحيت)8(

يف النس��خة اليهودية – املسيحية من أس��طورة الطوفان، أرسل نوح الغراب أول 

م��رة ثم اليامم. يف الرحلة األوىل عاد الغراب إىل الس��فينة، بعد أن مل يجد أرضا. بعد 

سبعة أيام يرسل نوح اليامم ثانية. يرجع ومعه غصن زيتون. بعد سبعة أيام من ذلك 

يطلق نوح اليامم مرة أخرى. وعندما ال يعود، يكون ذلك مؤرشا إىل وجود أرض قريبة.

الي��امم )Doves( والح��امم )Pigeons( ه��ام من عائلة الحاممي��ات، وقد عرف 

العدي��د منها لقدرتها عىل العودة إىل الوطن. الحامم الزاجل بصورة خاصة مالح طيار 

مثري لإلعجاب، اس��تخدم لحمل الرسائل ومرشدا للعودة منذ زمن طويل جدا. استمر 

اس��تخدام الحامم الزاجل املدرب حتى خالل الحرب العاملية األوىل، لكنه تضاءل بعد 

ذلك مع تطور االتصاالت الرخيصة عرب خطوط الربقيات والهاتف. مازال مصدر قدرته 

عىل العودة مثار متحيص، حيث تقول إحدى الفرضيات إنه قادر عىل اإلحساس بحقل 

املغناطيس األريض)9(.

تظه��ر الغربان يف األدب النوردي كطيور ترش��د إىل اليابس��ة. وصف اس��تيطان 

آيسالندا يف كتاب »االستيطان«. يقال إن أول من وصل من الفايكنغ إىل آيسالندا هو 

شخص اسمه نادودر. ثم انجرف بحار آخر يدعى غاردر سفارفاسون جراء عاصفة إىل 
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آيس��الندا، حيث قىض الش��تاء هناك. يصف كتاب »االستيطان« الرحلة الالحقة األكرث 

تصميام لفلويك فيلغريورس��ون الذي أخذ ثالثة من الغربان معه. استحق فلويك االسم 

»هرافنا فلويك« ويعني »فلويك الغراب«، يف األس��طورة اآليسالندية: »أخذ فلويك معه 

ثالث��ة غرب��ان إىل البحر. عندما أطل��ق األول، طار فوق مقدمة الس��فينة وطار الثاين 

يف اله��واء ثم عاد إىل الس��فينة، لكن الثالث طار إىل األمام فوق مقدمة الس��فينة يف 

االتج��اه الذي عرثوا فيه عىل اليابس��ة. أقبلوا من الرشق إىل ال��رأس، ثم نزلوا الرب من 

الجن��وب. لكن مع إبحارهم غربا ح��ول رايكجينز وانفتاح اللس��ان البحري أمامهم، 

بحيث رأوا س��نيفلنيس الحظ فاكيس )مراف��ق لفوليك( »أنه ال بد من أن هذه األرض 

التي اكتشفناها أرض عظيمة، وفيها أنهار كبرية«)10(.

يصف بليني األكرب إجراء مالحيا للبحارة يف جزيرة تابروبن: يعتمدون عىل طيور 

رؤية اليابس��ة للعثور عىل األرض. يف كتابه التاريخ الطبيعي من القرن األول امليالدي 

يكت��ب بليني: »للقيام برحالت بحرية، ال يج��ري بحارة تابروبن أي مالحظة للنجوم، 

ويف الحقيق��ة فإن الدب األكرب غري مريئ بالنس��بة إليهم، لكنهم يأخذون معهم طيورا 

إىل البحر ويطلقونها من حن إىل آخر ويتبعون االتجاه الذي تطري فيه وهي تلجأ إىل 

اليابس��ة. ينحرص فصل املالحة بأربعة أش��هر وهم يبتعدون عن البحر يف مائة اليوم 

التي تيل االنقالب الصيفي، ألن الوقت شتاء يف تلك البحار«)11(.

تابروبن هو االس��م ال��ذي أطلقه اليوناني��ون والرومان القدام��ى عىل جزيرة 

رسيالن��كا الحالية. قد تتذكر من الفصل الس��ابع أن »septentriones« هو االس��م 

الالتيني للدب األكرب، لكنه مرادف أيضا لكلمة »الشامل«. عند خط عرض 5 درجات 

تقريبا، س��يكون الدب األك��رب مرئيا لبعض الوقت من تابروب��ن، عىل الرغم من أن 

»الشامل« يرى بالكاد.

لس��وء الحظ فإن بليني ليس مص��درا ال يقبل الطعن حول هذه النقطة، كام بن 

فرانك ريد ذلك يل)12(. مبارشة بعد املقطع أعاله، يتابع بليني ليصف زيارة ثالثة سفراء 

من تابروبن إىل روما. خالل زيارتهم يتعجبون من ظالل تشري شامال ومن الرثيا، والتي 

يقول��ون إنه��م ال يرونها من تابروبن. من الواضح أن ه��ذا هراء. فالرثيا عند ميل 24 

درجة شامال مرئية حتى خط عرض 60 درجة جنوبا عىل األقل. من الواضح أن بليني 

خدع من قبل »السفراء« وسّجل هذه املالحظة من دون أن يختربها.
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الشكل )207(: يسارا، طري الفرقاطة. ميينا، طري األطيش البني.

ميكن العثور عىل أح��د أقدم األوصاف حول طيور رؤية الرب يف محاورات بوذا يف 

»كيفادا سوتا« يف كتاب »ديغا«)13(: »منذ زمن طويل كان التجار يبحرون عىل السفن 

ويأخذون معهم طيورا لرؤية الرب. عندما تصبح الس��فينة بعيدة عن اليابسة، يطلقون 

طائر رؤية الرب. يطري الطائر رشقا وغربا وش��امال وجنوبا وإىل النقاط بينها ويصعد إىل 

األعىل. إذا رأى عىل األفق أرضا فسيطري إىل هناك، وإن مل ير أرضا فسيعود إىل السفينة 

مرة أخرى«.

وف��ق املؤلف هارولد غايت فقد اس��تخدم املالح��ون البولينيزيون طيور الفرقاطة 

لرؤية الرب بالطريقة نفس��ها التي اس��تخدم بها فلويك الغراب الكتشاف آيسالندا )14(. 

وبس��بب خفتها ومدى جناحيها الواس��ع، ميكن لطيور الفرقاطة أن تغطي مس��افات 

شاسعة فوق املحيط، وميكنها أن تطري إىل األعىل مبا يكفي لرؤية جزر بعيدة.

طيور العودة
تطري أصناف عدة من طيور اليابسة إىل البحر حيث تصطاد ثم تعود إىل موطنها. 

طيور األطيش والفرقاطة والبجع هي ثالثة أصناف من الطيور يف جزر املحيط الهادئ 

التي تظهر هذا الترصف. تش��اهد طيور األطيش أحيانا عىل بعد 75 ميال من جزيرة. 

ورمبا ترى جزرا منخفضة جدا من ُبعد خمسة أميال فقط، وتزيد رؤية طيور عىل بعد 

6 - 7 أمثال تلك املسافة من قدرة املالح عىل العثور عىل اليابسة.

هذه الطي��ور التي تدعى أحيان��ا »طيور الع��ودة« )homing birds( يجب أن 

متي��ز عن الطيور البحرية مثل طائر القطرس أو طائر النوء. عىل الرغم من أن الطيور 

البحرية تجد يف النهاية أرضا تعش��ش فيها، فإنها تتجول فوق مس��افات شاس��عة من 
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املحي��ط، وليس من املحتمل أن يدل وجودها عىل أرض قريبة، إال إذا كان ذلك خالل 

فصل بناء أعشاشها.

كام س��بق أن كتبُت يف الفصل الرابع، ميكن أن يراكم عدم اليقن ملوقع ما خالل 

رحلة طويلة. قد تكون الجزر الصغرية واملنخفضة مرئية من مسافة 5 أميال فقط، مام 

يجعلها هدفا ضئيال ومن السهل االبتعاد عنها. لكن من ناحية أخرى لو استخدم املالح 

ترصف طيور برية معروفة كمساعد له، ميكن لهذا أن يوسع بسهولة »الحجم« الفعال 

للجزي��رة املقصودة. يتقدم املالح نحو هدفه بن��اء عىل العوامل التي ميكنه اعتامدها 

كلها: الوجهة واملسافة واالنعراج والتيار. عند نقطة ما، يصادف طيور فرقاطة تتغذى، 

لكن ليس��ت هناك يابسة عىل مدى النظر. يخفض رشاعه، وينتظر بصرب ريثام تكمل 

الطي��ور غذاءه��ا. عند مرحلة ما يالحظ أن الطيور تط��ري عمدا يف اتجاه معن، حيث 

يعتقد أنه موطنها، ويوجه مساره يف ذلك االتجاه حتى تصبح الجزيرة مرئية له.

يوضح الشكل )208( فكرة الهدف املوسع لليابسة بواسطة الطيور، حيث يبدو 

مدى النظ��ر أصغر بكثري من مدى تغذية الطيور الربية. يقدر املؤلف ديفيد لويس 

أن طيور الفرقاطة واألطيش تتغذى عىل بعد 30 إىل 50 ميال من اليابسة)15(.

رمب��ا تتذكر م��ن الفصل الثاين أن مالح��ي كاروالين كانوا يقّس��مون الرحلة إىل 

سلس��لة من املقاطع )etaks( والتي متثل موقع »جزيرة مرجعية« مقابل أجزاء من 

أف��ق ترشق فيه بع��ض النجوم وتغرب. مع تقدم الرحل��ة، يحافظ املالح عقليا عىل 

الش��كل )208(:  مبدأ توسيع هدف الرسو. ينشأ عدم تأكد كامن للموقع يف الرحالت الطويلة. 

وبزيادة الحجم الفعال للجزيرة عن طريق مش��اهدة طيور برية، عىل املالح أن يقرتب ملس��افة 

35 ميال فقط من الجزيرة.

املدى املريئ

مدى الطيور
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املقطع الذي كان عليه. يدعى آخر مقطع يف الرحلة »مقطع الطيور«، حيث يتوقع 

املالح يف هذه املرحلة رؤية طيور برية ترتبط بالجزيرة املقصودة.

يف أغني��ة تاهيتي��ة أخ��رى ترجمت من قب��ل فرانك ستيمس��ون دعيت »أرض 

مشاهدة« أشري إىل طيور برية )عودة( وطيور بحرية أيضا)16(:

أشاهد أرضا

انظر

راقب، راقب دوما 

احتفظ برؤية حادة،

رؤية حادة!

هنا أنا عىل منصة الصاري

أتطلع لرؤية طيور برية 

حافظ عىل رؤية حادة 

أيها القبطان

عيناك عينا إلهة املحيطات الداكنة

عيناك عينا إله ساموات تضيئها أشعة الشمس 

 عيونهم عيون تحافظ عىل رؤية حادة!

انظر

تعتمت السامء حويل

برفات من طيور بحرية حول مقدمة السفينة الطويلة

السامء تعتم حويل!

أيها القبطان

اآللهة تراقب من خالل عينيك 

عيونهم هي العيون التي تحافظ عىل رؤية حادة 

انظر

اآلن تسمع رصخات الطيور الربية وهي تنحدر

إىل قعر األمواج عىل امتداد األفق

آه! إنها تحط اآلن عىل حيد منخفض
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تسمع رصخات الطيور الربية وهي تغوص إىل قعر األمواج!

تستقر اآلن فوق األرض 

التي ترتفع فوق حافة املحيط!

أيها القبطان 

ما األرض التي وصلت إليها

ما األرض التي رأيتها؟

انظر 

إنها أرض املياه الصافية

إنها حقا وطننا، أرض املياه الهادئة.

سفن يف البحر 
ميكن أن تقدم الس��فن األخرى يف البحر أدلة ح��ول املوقع للمالح. تصور بحارا 

يقرب من جزيرة ويشاهد زورق صيد صغريا غري مهيأ للبحار العالية. ميكن للمالح 

أن ينتظر حتى يلتقط الصيادون ش��باكهم، ثم يتبع القارب العائد إىل اليابس��ة، كام 

يفعل بالنس��بة إىل طيور العودة. أكرث من ذلك لو صادفت سفينة فرمبا ستلوِّح لهم 

وتسألهم عن االتجاه.

 يف الع��ام 1877 أبح��ر رج��ل األع��امل توم��اس كراب��و م��ن ني��و بيدفورد يف 

ماساتشوس��يتس مع زوجته بقارب طوله 19 قدما، ليصبح حامل السجل القيايس يف 

عبور املحيط األطليس يف قارب صغري. مل يتخذ كرابو احتياطات للمالحة عدا العثور 

عىل س��فن أخرى أثناء رحلته ميكنه التلويح لها، وسؤالها عن املوقع)17(. وصل كرابو 

يف النهاية إىل اليابسة يف بينزاك إنجلرا بعد شهرين يف البحر. كان تقليد إيقاف بعض 

الس��فن لبعض عىل طرق املالحة املزدحمة شائعا يف عرص السفن الرشاعية، ومتتلئ 

س��جالت السفن بإشارات لهذه التوقفات، حيث يتم خاللها الحصول عىل معلومات 

عن املواقع يف البحر ومقارنتها من بن أشياء عديدة أخرى.

حتى مجرد مش��اهدة س��فن أخ��رى يف البحر ميكن أن يعط��ي املالح أدلة عىل 

ه مس��ار املواصالت الرئيس عرب املحيط األطليس ليعطي أصغر  املوقع واالتجاه. يوجِّ

مس��افة ممكنة بن املرافئ. يف حاالت كثرية تتبع س��فينة تعرب املحيط مسارا ُيدعى 
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»ممر الدائرة الكب��رية«. ميكن متييز ممر الدائرة الكبرية من خط البوصلة بالطريقة 

التالية: خط البوصلة هو مسار ذو اتجاه ثابت نسبة إىل الشامل الحقيقي. لكن خط 

البوصلة ليس أقرص مسافة بن نقطتن. أقرص مسافة بن نقطتن عىل األرض ستكون 

ما تحصل عليه بوصل هاتن النقطتن عىل كرة بخيط وتشده متاما. يف الشكل )209( 

ُأبن ممر الدائرة الكبرية الذي يصل مدينة نيويورك بلندن بالطائرة.

ليس��ت الطائرة محدودة بشواطئ، لكن السفن مقيدة بها. يشري الشكل )210( 

إىل بعض مس��ارات الس��فن الرئيس��ة يف املحيطات. يؤدي عدد من الخصائص دورا 

يف هذه املس��ارات: االتصاالت بن مرافئ رئيسة، واملمرات الدائرية الكبرية، وحدود 

الشواطئ، والقنوات الكربى التي تربط املحيطات، واملضائق مبياه عميقة. يف الشكل 

ميكن بس��هولة رؤي��ة املمرات الدائرية الكربى بن مراف��ئ األطليس والهادئ. تخلق 

القنوات عددا من نقاط االختناق، خصوصا قناة بنام، وقناة الس��ويس. مضيق ملقا 

بن ش��به جزيرة ماليزيا وجزيرة س��ومطرة هو اختناق رئي��س آخر يف طرق املرور 

املحيطية، وباملثل يحمل مضيق جبل طارق كثافة عالية من حركة الس��فن الداخلة 

إىل البحر األبيض املتوس��ط والخارجة منه. أخريا للساحل الجنويب من أفريقيا كثافة 

عالية من املرور بن املحيط األطليس واملحيط الهندي.

الشكل )209(: ممر الدائرة الكبرية من مدينة نيويورك إىل لندن باملقارنة مع خط البوصلة.

ممر الدائرة الكبرية

خط البوصلة
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ليس من املس��تغرب أن تكون بعض املناطق ذات كثافة املرور العالية 

يف املحيط��ات ُعرض��ة للقرصنة. كان��ت املنطقة حول مضي��ق جبل طارق 

مهددة بالقراصنة الربب��ر. الفوهة من البحر األحمر إىل الخليج العريب عىل 

ط��ول القرن األفريقي هي موطن لقراصنة من الصومال يف الوقت الحارض. 

السفن التي تعرب مضيق ملقا عرضة للقرصنة أيضا.

ل��و كان ملالح بع��ض اإلملام بأمن��اط املمرات يف املحيط��ات، ميكنه أن 

يضي��ف ذلك إىل معرفته بتثبيت املوقع، ليحصل عىل مؤرشات عىل خطوط 

العرض أو الطول. هنا ثالثة أمثلة عىل ذلك:

لن والري باردي: بينام كانا يعربان خليج البنغال، أبحرا عمدا يف مسار 

بعيد إىل الجنوب، يك يبقيا بعيدا عن طرق املالحة املزدحمة بن رسيالنكا 

ومضيق ملقا. ومن غري أن يعلام كان هناك اضطراب كبري بضغط منخفض 

يخلق تيارا س��حبهام إىل العودة شامال. عندما استمرا يف رؤية سفن كبرية، 

أدركا أن هناك خطأ ما، واستخدما يف النهاية مزيجا من تثبيتات ساموية، 

وظهور الس��فن الستنتاج وجود تيار مجهول سحبهام إىل خط عرض أعىل، 

حي��ث اتخذا بعد ذلك إجراءات لتجنب��ه)18(. )انظر أيضا الصفحة 175 يف 

الفصل 14(.

س��تيفن كاالهان: أبحر س��تيفن كاالهان منف��ردا يف قارب رشاعي من 

ج��زر الكناري نحو أنتيغوا يف يناير من العام 1981. بعد بضعة أيام وخالل 

عاصفة تعطل قاربه بش��كل س��يئ إثر ارتطامه بجسم غري معروف. اضطر 

الشكل )210(: ممرات املواصالت الرئيسة يف العامل.



235

زمالؤنا اجلوالون

إىل االلتجاء إىل طوافة نجاة، وانجرف غربا بحس��ب التيار االستوايئ الشاميل 

76 يوما، ورس��ا عىل اليابس��ة قرب غوادالوب. خالل انجرافه ش��اهد عددا 

من السفن عىل طول املسار، وحاول أن يلوِّح لها لكن من دون نجاح. عىل 

الرغم من عدم املس��اعدة استطاع تقدير خط الطول، وبالتايل تقدمه غربا 

م��ن منط املرور يف املحيط. كان يعلم أنه يقرب من البحر الكاريبي عندما 

بدأ يش��اهد مرورا للس��فن عىل مس��ار ش��امل – جنوب بن شامل أمريكا 

وجنوبها. وصف تجربته يف كتابه »انجراف: س��تة وسبعون يوما من الضياع 

يف البحر«)19(.

وليام وس��اميون بتلر: أبحر وليام وس��اميون بتل��ر يف جولة إبحار حول 

العامل من فلوريدا يف العام 1989. بعد عبور قناة بنام، أبحرا غربا يف املحيط 

اله��ادئ. ع��ىل بعد 1200 ميل يف ع��رض البحر اصط��دم قاربهام الرشاعي 

بقطيع من الحيتان وغرق.

نج��ا وليام وس��اميون عىل طواف��ة، وانجرفا رشقا بفضل تيار اس��توايئ 

معاكس، جلبهام أقرب إىل اليابس��ة. يف طريقهام ش��اهدا عددا من س��فن 

النق��ل تتجه إىل قناة بنام وتع��ود منها عىل املم��رات الدائرية الكبرية عرب 

األطل��يس. ومثل كاالهان حاوال - لكن من دون نجاح - أن يلوحا للس��فن، 

لكنهام اس��تطاعا استخدامها لتقدير موقعهام. س��جل هذا يف كتابهام »66 

يوما من االنجراف«)20(.

خالل النهار من الس��هل رؤية س��فن عابرة للمحيطات عىل مسافة تصل حتى 

عدة أميال. من ناحية أخرى، من غري املحتمل مش��اهدة زورق أو طوافة نجاة من 

س��فينة كبرية. من الصعب رؤية زوارق صغرية عىل مسافات أكرث من نصف ميل يف 

املحيط. ال يتطلع الناس وهم عىل جرس س��فن حاويات أو س��فن صيد كبرية عادة 

ملش��اهدة س��فن أصغر يف البحار العالية، ومن املحتمل جدا أن توجه سفنهم مبالح 

آيل. يفرسِّ هذا إىل حد بعيد عدم مشاهدة كاالهان وبتلر من السفن التي رأوها.

يف اللي��ل ميكن متييز مرور الس��فن العاب��رة للمحيطات م��ن أضوائها املالحية، 

املؤسس��ة عىل معايري دولية. يبن هذا يف الش��كل )211(. يضاء الجانب األيرس من 

الس��فينة يف املقدم��ة وإىل الجانب بضوء أحمر. ويضاء الجانب األمين للس��فينة يف 

املقدم��ة وإىل الجانب بضوء أخرض. فيام يضاء القس��م الخلف��ي بضوء أبيض، عىل 

الرغم من أن الضوء األبيض يرى أحيانا من 360 درجة إذا كان موجودا فوق الصارية.
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يف كثري من األحيان ُيرى الضوء األحمر واألخرض واألبيض عىل س��فينة يف الوقت 

نفسه، ويعطي هذا الناظر بعض الفكرة عن اتجاه السفينة. إذا شاهد مراقب ضوءا 

أحمر عىل اليمن وضوءا أخرض عىل اليس��ار فمعنى ذلك أن الس��فينة تتقدم نحوه. 

من ناحية أخرى إذا رأى املش��اهد الضوء األحمر عىل اليس��ار، والضوء األخرض عىل 

اليم��ن فمعناه أن الس��فينة تبتعد عن��ه. إذا كان الضوء األخرض وح��ده مرئيا، فإن 

الق��ارب يتحرك إىل اليمن، وإذا كان الضوء األحمر فقط مرئيا فس��تكون الس��فينة 

متحركة إىل اليس��ار. فن االستذكار متوافر يف املالحة البحرية. لتذكر التموضع مين/ 

يسار ألضواء املالحة، ميكن للمرء أن يستخدم »نبيذ بورت أحمر«)٭(. يساعد هذا يف 

تذكر أن الضوء األحمر هو عىل يسار أو »بورت« السفينة.

الطائرات 
الطائرات، مثل الطيور والس��فن، ميكن استخدامها يف بعض الحاالت لتساعد يف 

املالح��ة. ميكن غالبا تحديد الطائرات خالل النهار بواس��طة س��حابة الذيل عاليا يف 

الس��امء، وخاصة إذا كانت هناك جبهة هوائية دافئة آتية، وإذا تس��كعت س��حب 

الطائرة يف الجو. من الصعب مش��اهدة طائرات نفاثة تطري برسعة ثابتة عىل ارتفاع 

الشكل )211(: اصطالح أضواء املالحة عىل السفن البحرية.

أخرض

أحمر

أبيض

)٭( التشابه بن »بورت«، وهي عالمة النبيذ األحمر الفرنيس، و»بورت« التي تعني الجانب األيرس للسفينة، يف األصل 

»port wine is red«. ]املرجم[. 
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ثالثن إىل أربعن ألف قدم وحدها، لكن وجود سحابة ذيل، ولو كانت قصرية، ميكن 

أن يس��اعد يف مش��اهدتها. يف الليل تس��تخدم الطائرات اصطالحات األضواء نفسها 

املس��تخدمة يف مالحة الس��فن الش��كل )212(. ميكن متييز اتجاه حركة طائرة ما يف 

اللي��ل من أضواء املالحة عىل الجناحن. هناك أضواء مالحة حمراء وخرضاء موجهة 

إىل األم��ام عىل نهايتي الجناح��ن )أخرض عىل اليمن وأحمر عىل اليس��ار( وأضواء 

بيضاء تومض تشري إىل الخلف.

ميك��ن أن تكون الطائ��رات مفيدة كمؤرشات عىل االتج��اه فقط إن كنت تعلم 

ش��يئا عن مواعيدها ومساراتها. يف بعض املناطق مثل وسط الواليات املتحدة تكون 

الرحالت عش��وائية جدا، بحيث تكون املعلومات ضئيلة عندما تش��اهد. من ناحية 

أخرى، يف مناطق أقل ازدحاما بالس��كان، تكون رحالت الطائرات أكرث قابلية للتنبؤ. 

إحدى هذه املناطق نيو إنجالند واملقاطعات البحرية يف كندا. الطائرات التي تغادر 

مراكز الس��كان الكبرية عىل الش��اطئ الرشقي للواليات املتحدة متوجهة إىل أوروبا 

تغ��ادر منوذجيا يف فرة متأخرة من بعد الظهر وأوائل فرة املس��اء، وتتبع نوعا من 

طري��ق دائري كبري كام هو مبن يف الش��كل )209(. يف ذلك الوقت هناك عدد كبري 

الشكل )212(: أضواء املالحة عىل طائرة نفاثة حديثة. أضواء بيضاء تومض يف مؤخرة الجناحني. 
عادة ضوء أخرض مستمر عىل الجانب األمين، وضوء أحمر مستمر عىل الجانب األيرس.

ضوء
مالحي أحمر

ضوء 
أبيض 
وامض

ضوء
أبيض 
وامض ضوء

مالح��ي   
أخرض
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من الطائرات النفاثة العاب��رة للمحيط األطليس تتبع طريقا من الجنوب الغريب إىل 

الشامل الرشقي يف رحالتها املغادرة.

يف املقابل متر الطائرات العائدة من أوروبا فوق املقاطعات البحرية ونيو إنغالند 

يف منتصف النهار حتى أواخر فرة ما بعد الظهر. يظهر الش��كل )213( صورة قمر 

صناعي من إدارة الفضاء والطريان الوطنية األمريكية )ناس��ا( لس��حب ذيل طائرات 

نفاثة تظهر فوق نوفا سكوتيا باتجاه مميز جنوب غرب – شامل رشق. سميت هذه 

الفرة »فرة ازدحام الس��ري العاملية« )international rush hour( بس��بب حجم 

الطريان الكبري خارج البلد. 

الش��كل )213(: سحب الذيل فوق نوفا س��كوتيا وخليج فندي من طائرات تطري من أوروبا إىل 
الساحل الرشقي ألمريكا الشاملية.
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املناطق األخرى من العامل التي ميكن اس��تخدام مس��ارات الطائرات فيها ملعرفة 

االتجاه هي ش��امل غرب املحيط الهادئ وخليج أالس��كا، حيث ميكن رؤية رحالت 

الطريان من آس��يا وإليها عىل مس��ارات دائرية كبرية. يف شامل رشق املحيط الهادئ 

تك��ون الرحالت بن مدن الش��اطئ الغريب للواليات املتحدة وجزر هاواي ش��ائعة، 

وميكن أن تفيد يف تحديد االتجاه.

ميكن االس��تفادة من معرفة مهامت طواقم الطائرات للحصول عىل تثبيت جيد 

نسبيا للموقع. هذا مامثل ملعرفة طبائع الطيور. يأيت هنا مثال عىل استخدام الطائرة 

 B-24 ملعرف��ة املوقع من الحرب العاملي��ة الثانية. تحطمت قاذف��ة قنابل من نوع

للويس زامباريني وفرانسيس مكنامرا وراسل أالن فيليبس عىل بعد 850 ميال غرب 

أوهو يف هاواي، ونجوا بركوب طوافة إنقاذ. انجرف الثالثة غربا مع التيار االس��توايئ 

الشاميل لكن مبعدل غري معروف. كانوا يعلمون أنهم ينجرفون باتجاه جزر مارشال، 

لكنهم مل يعلموا كم تبعد هذه الجزر إىل الغرب.

يف أحد األيام ظهرت قاذفة قنابل يابانية يف الس��امء، وشنت عدة هجامت عىل 

الطواف��ة، ث��م غادرت. مبعجزة مل ُيج��رح أي من الركاب الثالث��ة، عىل الرغم من أن 

الطواف��ة احتاجت إىل إصالح ف��وري. رشع فيليبس وزامباريني بتحديد خط الطول 

من معرف��ة توقيت هجوم الطائ��رة عليهم. افرضوا أن الطائ��رة جاءت من قاعدة 

ياباني��ة يف جزر مارش��ال، ورمبا غادرت بعد رشوق الش��مس مبارشة. أعطاهم زمن 

ظهور الطائرة مس��افة محتملة عن جزر مارشال وعن خط الطول. الفارق بن خط 

الطول الذي سقطوا عليه وموقعهم أعطاهم معدل انجرافهم مع التيار، واستخدموه 

لتقدي��ر موعد وصولهم إىل جزر مارش��ال. تنبأ فيليبس وزامباريني مبوعد رس��وهم 

بدقة يوم واحد فقط بعد انجرافهم يف املحيط 47 يوما)21(.

رس اللمعان تحت املاء 
هناك ظاهرة غريبة ُتدعى »يت البا« )te lapa( يف حيد س��انتا كروز )جزر رشق 

جزر سولومون(. وصفت بأنها »ضوء تحت املاء«، وبحسب تقارير املالحن املحلين 

فإنها تش��ري إىل منحى جزر نائية يف اللي��ل. يصف ديفيد لويس مؤلف كتاب »نحن 

املالح��ون« هذه الظاه��رة بالقول: »إنها تتألف من خي��وط وومضات ولوحات من 
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الضوء تومض فرات، وكلها موجودة تحت سطح املاء بعمق جيد. متاما كالربق، فهي 

تلمع وتنطلق وهي يف حركة دامئة. تحدث هذه الظاهرة تحت عمق أكرب بكثري من 

اإلضاءة العادية ملسافة متتد من قدم أو اثنتن حتى مسافة 1 فاثوم)22(.

قابل لوي��س ثالثة مالحن من مناطق متباعدة ج��دا يف املحيط الهادئ وصفوا 

كلهم ظاهرة مامثلة تش��ري إىل اتجاه اليابس��ة. وعادة توجد عىل بعد يصل إىل مائة 

ميل عن اليابسة.

ُذكر »اللمعان تحت املاء« للويس من مالح من جزر غيلربت )جزء من جمهورية 

كرييبايت(. تبعد جزر غيلربت مس��افة 1200 ميل من جزر س��انتا كروز. دعاها املالح 

إبريا من جزر غيلربت ب� »te mata«، وأعطى وصفا مامثال لتلك التي أعطاها مالحو 

س��انتا ك��روز: »ليس هذا تألقا ناجام عن تيار إث��ر زورق، لكنه يرى أفضل ما يكون 

عندما يبحر الزورق ببطء شديد. يتحرك »te mata« كلام كان االنتقال من اليابسة 

أبعد، وكلام كانت املس��افة إليه أقرص. إن��ه ينطلق برسعة يف اتجاه أو أكرث بدال من 

أن يذهب ويعود. إنه كالربق. نراه عىل بعد 18 بوصة تحت الس��طح ويف األس��فل. 

 te« �عندما تكون اليابسة قريبة هناك الكثري من التألق، ليس لهذا أي عالقة إطالقا ب

mata«، وليست له أي فائدة يف اإلشارة إىل اتجاه اليابسة«)23(.

قاب��ل لويس أيضا مالحا من تونغو، عىل بعد 1400 ميل تقريبا من جزر س��انتا 

 ،»ulo aetahi« كروز أو جزر غيلربت. والذي تحدث عن ظاهرة مامثلة. لكنه دعاها

وتعني »مجد البحار«. وصفت هذه الظاهرة كسابقتيها بأنها ضوء متألق ينطلق يف 

البحر ويشري إىل اتجاه اليابسة.

ينجم الضوء الطالع من الزبد الذي يخلفه زورق من إنارة بيولوجية من متعضية 

وحي��دة الخلية ُتدعى »دواميات الس��ياط« )dinoflagellate(. إذا حدث اضطراب 

كبري يف الضغط مثل وجود تيار خلف زورق، أو تحطم موجة عىل الش��اطئ، وس��ط 

تركي��ز كبري م��ن هذه املتعضي��ات، ميكن رؤية إص��دار قوي من الض��وء. رمبا كان 

املالح��ون الذين قابلهم لويس والذين تحدثوا عن ظاهرة التألق العادية »عنون بها 

التألق البيولوجي الصادر عن هذه املتعضيات.

هن��اك مثال معروف عىل املالحة بحس��ب ظاهرة التألق البيولوجي. اس��تخدم 

رائد الفضاء جيمس لوفيل، الذي قاد س��فينة الفضاء أبولو 13 ذات النهاية السيئة، 
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الض��وء من هذه املخلوقات للعثور عىل طريق النجاة. يف العام 1954 انطلق لوفيل 

من حاملة الطائرات »شانغري ال« يف بحر اليابان. تعطل جهاز مالحته اإللكروين ومل 

تكن لديه طريقة لتحديد موقع »شانغري ال«. بعد أن أطفأ الضوء يف قمرته، الحظ 

أث��را متألقا يظهر يف التيار خلف حاملة الطائرات. تبع التيار املتألق هذا الناجم عن 

املحركات ورسا عىل اليابسة)24(.

كتب مالحون غربيون عن ظاه��رة مامثلة للمعان تحت املاء عند االقراب من 

اليابس��ة. يف العام 1727 نرش القبطان جورج شيلفوك كتابه »رحلة حول العامل عن 

طريق البحر الجنويب الكبري«، حيث وصف ملعانا غريبا يف اتجاه الشاطئ نحو الربازيل 

يشبه أوصاف »te lapa«، وأملح إىل أن هذه املعلومة شائعة: »عيل أن أقول لك إنك 

ال ت��كاد تقرب من س��احل الربازيل حتى ت��رى يف الليل نوعا م��ن الضوء الخافت، 

يتألق ويومض )إذا صح وصفي هذا( يف جزء من األفق املمتد عىل الش��اطئ، عندما 

تبدأ مبالحظة هذه الظاهرة، رمبا تطمنئ نفس��ك أنك لس��تَ عىل بعد أكرث من 25 

عصبة عن اليابس��ة، بالتايل وجدتها وهذه هي )كام قيل يل( كانت مالحظة املالحن 

الربتغالين جميعهم.

ُتش��ري ماريان جورج، الت�����ي تعاونت مع جورج لويس)25(، أيض����ا إىل رؤيتها 

ل� te lapa يف عدد من املناسبات تحت قيادة مالح خبري هو الزعيم كافيا)26(. تكتب 

ج��ورج: »أمكنن��ي أن أرى أن هناك بداي��ة ونهاية لخط من نبض��ات الضوء اآلتية 

نحوي. حدثت برسعة كبرية جدا – يف جزء من الثانية – بحيث إنه ليس من السهل 

رؤيتها أو وصفها«)27(.

أجري اختبار حديث لظاهرة »te lapa« من قبل الربوفس��ور ريتش��ارد فاينربغ 

م��ن جامعة والية كنت يف جزر س��انتا كروز فيكاو وتاوماك��و، حيث صادف لويس 

وجورج ه��ذه الظاهرة. قابل فاين��ربغ عددا كبريا من البح��ارة املحلين يف املنطقة 

الذين أيدوا إىل حد كبري أوصاف لويس وجورج لهذه الظاهرة)28(.

يف العدي��د م��ن مقاب��الت فاينربغ، مع ذل��ك، ب��دا أن طبيعة ه��ذه الظاهرة 

واستخدامها، اختلفا من شخص إىل آخر. أبحر فاينربغ نفسه يف قارب مع مالح خبري 

يدع��ى كليمنت تينيو يف جزر ريف يف الليل، لريى إن كان بوس��عه ش��خصيا توثيق 

هذه الظاهرة تحت ما بدا أنه ظروف جيدة للمش��اهدة. عىل الرغم من أن فاينربغ 
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 .»te lapa« �الحظ العديد من ظواه��ر التألق البيولوجية العادية، فإنه مل يالحظ ال

يقول فاينربغ إنه ش��عر كأنه يبح��ث عن رجل الجليد الغام��ض)29(. لكنه مل يرفض 

الفكرة متاما.

ل��و كانت ظاهرة »te lapa« جزءا م��ن الخيال الجامعي، فلن تكون املرة األوىل 

الت��ي يتتبع العلامء فيها أضواء غريبة. هن��اك تقارير أخرى عن أضواء غري مفهومة 

تظهر يف الليل، خصوصا جاك – املصباح أو )Jack-o-lantern(. هذا عبارة عن ضوء 

ش��بحي يقال إنه يظهر عامئا فوق املس��تنقعات واألغوار يف الليل وله تاريخ شعبي 

يصف منشأه.

م��ن ناحي��ة أخرى ل��و كان »te lapa« حقيقيا، فام العملي��ات التي تخلقه؟ يف 

م جورج بعض األفكار. بن األفكار التي اقرحها، الفكرة التي تقول  ورق��ة حديثة، قدَّ

إن التأل��ق البيولوج��ي ميكن أن يك��ون املصدر األصيل للضوء، لك��ن أمناط األمواج 

ز الضوء كام تفعل العدسات لخلق أمناط متغرية  والتضخامت بن الجزر ميكن أن تركِّ

تش��ري باتج��اه الجزر. فكرة أخرى قدمها ه��ي أن »te lapa« عبارة عن ضوء يرتبط 

بالنشاط الزلزايل)30(.

مث��ل فاينربغ وجورج أصبت بالفضول ملعرفة أص��ل ال� »te lapa«. كان حديس 

األويل هو أنها رمبا كانت مرتبطة بنوع من التألق البيولوجي ميكن متييزه بس��هولة 

من مصادر عادية يجدها املرء يف تيار خلف زورق أو من أمواج متحطمة. تناقشت 

م��ع زميل م��ن جامعة هارفارد هو ودالند هيس��تينغ الخب��ري يف التألق البيولوجي 

ملتعضي��ات دواميات الس��ياط. أريته كتابات ديفيد لويس حول املوضوع، وس��ألته 

ع��ام إذا كان من املمكن أن يصدر دواميات الس��ياط ضوءا يحدث هذا التأثري. قال 

بروفسور هيستينغ إنه رأى شيئا يطابق وصف الضوء تحت املاء عندما تثب األسامك. 

يف كثري من األحيان فإن »الفس��فرة العادية« )normal phosphorescence( التي 

أش��ار إليها البحارة هي نتيجة الت��اموج البطيء للامء، لكن عندما تتعرض دواميات 

السياط ملوجة ضاغطة فجائية فإنها تصدر ضوءا عىل مدى زمني قصري.

أخذين بروفسور هيستينغ إىل مخربه، حيث كان يحتفظ بقوارير ضخمة من ال� 

psrocystis lunula««  وهي صنف من دواميات الس��ياط. اس��تغرق الوقت مني 

ع��رش دقائق لتتأقلم عيناي ع��ىل الظالم، ثم اس��تطعت أن أرى الضوء الصادر من 
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هذه املخلوقات الصغرية. تصدر دواميات الس��ياط بعفوية ومضات من الضوء تبدو 

مثل رشارات كهربائي��ة ضئيلة. إضافة إىل ذلك، لو رضبت مبوجة ضغط فإن أعدادا 

بكامله��ا تصدر ومضات من الضوء. لدواميات الس��ياط إيقاعها اليومي الخاص بها: 

دورة نوم/ استيقاظ ترتبط بالليل والنهار. وهي تصدر الضوء خالل دورة الليل.

ليس من املفهوم متاما كيف تس��اعد ومض��ات الضوء هذه املخلوقات يك تبقى 

عىل قيد الحياة. لكن إحدى الفرضيات تدعى نظرية »إنذار اللص«. يف منوذج إنذار 

اللص إذا كانت دواميات السياط بالقرب من القريدس أو مخلوق صغري آخر يحاول 

أن يأكله��ا، تطل��ق موجة الضغط ض��وءا. وعندما يحدث هذا فهي تبعث برس��ائل 

مللته��امت أخرى قريبة منها، رمبا تود أكل القري��دس أن هناك طعاما بالقرب منها. 

تلته��م القريدس برسعة من قبل امللتهم األكرب منها، مام ينجي دواميات الس��ياط. 

مهام كانت اآللية، من املمكن متاما الحصول عىل ومضات المعة رسيعة من دواميات 

الس��ياط عندما تقفز األسامك تحت املاء. ويطابق هذا وصفا لظاهرة »الضوء تحت 

امل��اء«. يف نقايش مع عدد م��ن الغواصن وعلامء بيولوجيا املحيطات من معهد ودز 

هول للمحيطات أكدوا يل وصف الربوفس��ور هيس��تينغ عن نوع من وميض موجه 

المع يرتبط بانطالق األسامك يف مياه غنية بدواميات السياط.

أردت أن أضع هذا لالختبار يف ظروف متحكم فيها. أعطاين بروفسور هيستينغ 

عينة صغرية من دواميات الس��ياط. أخذتها إىل البيت وقرأت بعض املراجع حول 

طرق تربيتها. خالل عدة أش��هر، ربيت 4 لرات من مياه البحر تحتوي تركيزا عاليا 

منها يف قبو منزيل. لتقليد حركة س��مكة بالشكل األفضل يف ظروف مخربية فكرت 

عا رمبا يقدم تقريبا معقوال. س��اعدين الدكتور فولفانغ روكرن  أن طع��ام مهتزا مقطَّ

م��ن مركز علوم جامعة هارفارد بلطف عىل تصميم تجربة يف غرفة مظلمة حيث 

اس��تخدمنا دلوا بالس��تيكيا بطول 3 أمتار تقريبا، مألته مبياه بحر غنية بدواميات 

الس��ياط. انتظرنا الدورة الليلية يف اإليقاع اليومي لدواميات الس��ياط، ثم س��حبنا 

الطع��م خالل الدلو. ب��دا اإلصدار الضويئ الناتج بالفعل ش��بيها ج��دا مبا تخيلته 

ع��ن »الضوء تحت املاء« املبني عىل األوصاف التي ق��رأت عنها. ميكن للقارئ أن 

يتفحص الوميض الذي س��جلناه عىل اليوتيوب تحت عبارة بحث باس��م: مرشوع 

الضوء تحت املاء)31(.



244

الفن الضائع

اآلن ال يثبت وجود وميض كالربق ناتج عن وثب األسامك بأي شكل من األشكال 

أن هذا هو أصل ال� »تو البا«. لكنه يقدم عىل األقل تفسريا معقوال. رمبا يفكر القارئ 

الحصيف اآلن كيف ميكن لألسامك القافزة أن تغطي معلومات حول االتجاه، ويجب 

أن أعرف بأنه ليس لدي جواب عىل ذلك. من املعروف أن األسامك الفتاكة الكبرية 

تسبح نحو الجزر يف الليل، لذا من املمكن أن ترتبط الومضات بهذه الهجرات. مازال 

أص��ل ال� »تو البا« غري واضح، لكن هذه الفكرة عىل األقل قابلة لالختبار. لو كان ال� 

»ت��و البا«  حقيقة، فال بد أن يكون باإلمكان التقاطه بجهاز تصوير حس��اس. ميكن 

مقارن��ة تركيب الطيف لهذا الضوء بالت��وزع املعروف لرددات الضوء التي تصدرها 

مجموعات دواميات السياط. ستكون هذه خطوة كبرية يف حل هذا اللغز.
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ال يوجد املالحون مبعزل عن مجتمعاتهم بل 

هم جزء من نس��يج تل��ك املجتمعات. ال توجد 

تقنيات املالحة ككيانات مستقلة، غري أنه يجب 

حياكته��ا بعضها مع بعض خالل رحلة. فيام ييل 

وص��ف متصور ُبني عىل أس��طورة ملالحة أنثى 

دعي��ت بينتاب��و من ج��زر غيل��رت يف املحيط 

اله��ادئ. أح��اول من خالل عرض ه��ذه القصة 

أن أب��ن كيف تجتمع عن��ارص الثقافة واملالحة 

والرحالت بعضها مع بعض. تتجمع قصة بينتابو 

حول رحلة من جزيرة تاراوا املرجانية إىل أبيامما 

يف جمهورية كرييبايت الحالية.

قص القس الفرنيس ارنست ساباتيري أسطورة 

مالح��ة تدع��ى بينتاب��و )Baintabu( من جزر 

غيلرت يف كتابه ركوب خط االس��تواء. بحسب 

س��اباتيري فقد رافقت هذه املالحة فرقة مغرية 

من موطنها يف جزي��رة أبيامما إىل جزيرة تاراوا 

املجاورة. يف رحلة العودة من تاراوا سقطت من 

ال��زورق األمامي، وأنقذت م��ن قبل آخر زورق 

قصة بينتابو

18

 
»كانت هذه هي أرسار املالحن«.
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يف املجموع��ة. مل يتمكن س��وى القارب األخري الذي كان��ت بينتابو عليه من العودة 

إىل أبيامما. يضع س��اباتيري تاريخ هذه الحادثة عن��د العام 1780 تقريبا. ال نعلم ما 

إذا كانت الحكاية كام رواها ساباتيري أسطورة، أم إنها مبنية عىل حوادث حقيقية.

قص كابييل، وهو مس��توطن قديم يف جزيرة جالويت من جزر مارشال، حكاية 

مش��ابهة للقبطان وينكلر)1(. بحسب وينكلر خالل العام 1830 تقريبا أبحر أسطول 

صغ��ري مؤلف من 100 زورق يف رحلة. هلكت املراك��ب كلها عدا واحد منها كانت 

ابنة الزعيم عىل متنه. تقع جالويت عىل بعد 500 ميل شامل غرب أبيامما.

بنيت النس��خة األس��طورية لقصة بينتاب��و املذكورة فيام ييل ع��ىل تقارير عن 

التقالي��د الثقافية واملالحية لجزر غيلرت من عدد من املصادر. يف نحو زمن تقارير 

ساباتيري يف العام 1938 اقتحم التأثري الغريب األورويب معظم الثقافات املحلية، غري أن 

ساباتيري س��جل بعض اآلثار املتبقية، والتاريخ الشفهي لثقافة الرحالت. كتب السري 

آرثر غرميبل -1888 1956 كثريا حول ثقافة جزر غيلرت وإس��راتيجياتها املالحية يف 

سلس��لة من املق��االت. تفحص ر.ج روبرتس تاريخ الس��الالت الحاكمة هناك وبنية 

نظام الطبقات يف أرخبيل أبيامما)2(.

اخت��رت العدي��د من اإلس��راتيجيات املالحية املعزوة إىل تقالي��د جزر املحيط 

الهادئ يف سلس��لة من الرحالت التجريبية بدءا من س��تينيات القرن العرشين، أوال 

من قبل ديفيد لويس ثم من أعضاء بجمعية الرحالت البولينيزية املؤسسة يف العام 

1973. يف امللحق 4 أذكر بعض االفراضات التي استخدمت لخلق رحلة معقولة من 

تاراوا إىل أبيامما.

قصة بينتابو
جزر غيلربت 

يطل��ق االس��م ج��زر غيل��رت )Gilbert Islands( عىل مجموع��ة من الجزر 

املرجانية يف جمهورية كرييبايت التي تقع عىل خط االستواء، واملتشكلة فوق براكن 

تحت املاء خمدت منذ زمن طويل. يش��كل املحيط وجودا مهيمنا عىل تلك الجزر 

املنخفضة. أحيانا يبدو أن تضخامت كبرية عند مدات عالية ستكتسح الجزيرة بقوة 

ال تق��اوم. ميكن للرياح التجارية التي تهب من الجنوب الرشقي أن تكون ش��ديدة 

كاملحيط، حانية ش��جر جوز الهن��د إىل األمام. كام أن مزيج أص��وات األمواج التي 
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تتحطم عىل الش��اطئ، والرياح التي ترضب األشجار تشبه صوت وحش هائل ميزق 

هذه الجزر الضعيفة.

محاربو بريو
يف الع��ام 1400 م تقريبا أغارت مجموعة من املحاربن من جنوب جزر غيلرت 

ع��ىل مجموعة من الجزر املرجانية إىل الش��امل الغريب. يف ج��زر غيلرت الجنوبية 

هناك جزيرة واحدة مكتظة بالسكان تدعى بريو )Beru(، ما وضع ضغوطا شديدة 

عىل مواردها. أنش��ا رجالن من بريو، هام كيتو وأوكيا، أس��طوال مؤلفا من 37 زورقا 

الجتياح الجزر إىل الشامل الغريب. 

احت��ل محاربو بريو يف النهاية جزر أبيامما وأبايانغ ومارايك وتاراوا وميانا وكوريا 

وارانوكا )الش��كل 214(. يرجع العديد من الس��كان أصولهم إىل أولئك املؤسس��ن. 

بعد اجتياح الجزر مل تكن هناك س��لطة مركزية، ومع ذلك تعايش السكان بطريقة 

شبه سلمية عىل الرغم من اندالع معارك بن العشائر املختلفة. لفرة طويلة جاءت 

السلطة الوحيدة عىل الجزر من زعامء محلين للقرى الرئيسة فيها.

الشكل )214(: خارطة لجزر غيلربت التي احتلت من قبل محاربني من جزيرة بريو.

مارايك

أبيامما

تاراوا

ميانا

كوريا
أرانوكا

أبيامما



248

الفن الضائع

أباتيكو 
عاشت عشرية بينتابو عىل جزيرة اباتيكو. وهي أبعد نقطة غربا يف جزر أبيامما. 

)الش��كل 215(. بحسب األسطورة، عاش ثالثة إخوة عىل خط من الجزر إىل الغرب 

يف وق��ت مل تك��ن فيه األرض مفصولة متاما عن الس��امء. تنازع��ت األخت الصغرى 

مع أبيها وأمها، وتركتهام يف حالة غضب، وعرثت عىل بذور ش��جرة س��حرية. زرعت 

البذور، وبعد فرة قصرية منت ش��جرة عالية وصلت إىل الس��امء. تس��لقت األخت 

الصغرى الش��جرة ووصلت إىل امرأة تدعى ناي ين كاراوا )امرأة من السامء(، والتي 

آوتها. كرت البنت، ويف النهاية تزوجت، ورزقت بطفلة. وبينام كانت الطفلة تتجول 

يف أحد األيام رأت شجرة باندانوس )شجرة فاكهة تنترش يف جزر املحيط الهادئ(.

الشكل )215(: خارطة جزر أبيامما. املناطق السوداء هي لقرى.

جزيرة أبيامما

تانيامينكو

تيكاتريرايك

باريتاو

تيبو تيبايك

كاياتيبايك

تيبانغا

مانوكو

كابانغايل

كينا

أباتيكو

أباتيكو

املمر الغريب

بايك

املمر الجنويب

ميل
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أخرت الفتاة أباها أنها ستتسلق الشجرة اللتقاط الفاكهة، غري أن والدها عنفها، 

»املرأة ال تتس��لق األشجار« بيد أن الطفلة أجابت »سوف أتسلقها بالتأكيد«، وبينام 

كانت تتسلق الشجرة تدلت خارج غصن منها اللتقاط مثرة وانكرس الغصن فوقعت 

عىل األرض، وسقطت عىل جزيرة أباتيكو، حيث قابلت الساكن الوحيد هناك، وهو 

رج��ل يدعى نا أوتونغ��ا حيث تزوجته، وكان لها أطفال من��ه. أصبح األطفال بحارة 

عظامء، خلقوا تقاليد اإلبحار عىل هذه الجزيرة.

يف الحقيقة تنحدر س��كان أباتيكو األوائل من محاريب بريو. كان الجانب الرشقي 

م��ن أبيامم��ا املواجه لألرخبي��ل مكتظا بالق��رى، الصغرية منها والكب��رية عىل طول 

الساحل. مع ازدياد عدد السكان، اندلع القتال بن العشائر املتنافسة يف القرى. غادر 

أسالف بينتابو، الذين كانوا أقل ميال للقتال الجزر الرئيسة، إىل جزيرة أباتيكو النائية. 

وبينام شكل الجانب الرشقي من أرخبيل أبيامما مراكز حرضية كبرية نسبيا، طورت 

جزي��رة اباتيكو ثقاف��ة مالحية قوية، حيث صنعت فيها أفض��ل الزوارق، وتجاوزت 

تقالي��د املالحة فيها املناطق األكرث ازدحاما بالس��كان يف األرخبيل. أصبحت اباتيكو 

مبنزلة نانتاكيت جزر أبيامما.

بكثافة س��كانية أقل من بقية جزر أبيامما، توافرت ألباتيكو موارد طبيعية أكر، 

ومتتع��ت بوفرة من األش��جار التي زودت األخش��اب لبناء ال��زوارق. كانت أباتيكو 

محمية من التضخامت الرشقية القوية خلف األرخبيل، ما أكسبها حالة من الهدوء. 

ع��ىل العكس م��ن املضائق الضيقة للجان��ب الرشقي من األرخبي��ل كانت الجزيرة 

عريضة، ما منحها وفرة من املياه العذبة.

كانت ثقافة اباتيكو ومزاجها أكرث تقشفا من رشق أبيامما، كان الرجال صيادين 

وبحارة وصانعي زوارق ومالحن ومل يفكروا يف أنفس��هم كمقاتلن. برع جد بينتابو 

يف املالحة، وقام برحالت عدة إىل جزر ماينا وتارواوا وارانوكا عائدا بأعداد كبرية من 

األسامك وسالحف البحر. كان أفضل صانع للزوارق يف ابيامما كلها، وكان عىل معرفة 

وثيقة باملياه التي تحيط باألرخبيل كله الذي احتل يف األصل من محاريب البريو.

تعلم والد بينتابو فنون املالحة من أبيه، وبنيا معا خليجا عىل مسافة من القرية 

الرئيسة التي كانت متتلك بيتن لصناعة الزوارق وكوخا غريب املظهر من دون قش 

)الش��كل 216(، ومصفوفة من الصخور املوضوعة عىل الش��اطئ. كان رجال القرية 
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يأت��ون خالل الفصل العاصف )نوفمر إىل مارس( ويس��اعدون يف بناء الزوارق، غري 

أنهم مل يس��تطيعوا فك لغز الكوخ الغريب وال الصخور عىل الش��اطئ، كانت هذه 

هي أرسار املالحن.

صعود تيتابو 
عندم��ا كان والد بينتابو صغريا ج��دا حدثت حادثة صغرية عىل الجزر الرشقية 

م��ن أبيامما كان لها تأث��ري كبري عىل األرايض التي احتلها محاربو بريو. س��افر زوج 

ش��اب من قرية تابونتيبيك )انظر الشكل 215( إىل منطقة مقدسة تقع عىل القناة 

املنحني��ة بن الجزيرتن. رافقت تيارات قوية تدف��ق املد من البحرية وإليها. كانت 

املرأة حامال منذ عدة أش��هر، وبحث الزوجان عن الس��حر يف القناة. مع تدفق املد 

خالل القناة إىل األرخبيل أجريا الس��حر، طالبن من األرواح أن تعطي طفلهام روح 

محارب وجسام ضخام.

كان الطفل ضخام جدا بحيث كان يجب أن تتم والدته بعملية قيرصية. س��ميا 

الطف��ل تيتابو، ومنا برسعة. مل يكن عمالقا فقط ب��ل محاربا عنيفا أيضا. عندما كان 

تيتابو يف العرشين من عمره وحد بعض القرى يف رشق أبيامما بعصابة سيطرت عىل 

معظ��م تلك املنطقة. رسعان ما فرض حكام كان مزيج��ا من الرعب واملكافأة مبنيا 

عىل الخضوع لس��يطرته. خلق نظاما طبقيا عر رشق ابيامما. إذا كان لدى عائلة أو 

 .)inaomata( عشرية يشء مثن تقدمه، وساعدته طوعا، فإنهم يصبحون أصدقاء له

كان ه��ؤالء من طبقة النبالء ومالك األرايض، غري أنه ميكن اس��تدعاؤهم ملس��اعدة 

 .)aomata( تيتابو أيام الحرب. كان الرجال األحرار الذين ميتلكون األرايض من طبقة

أما الناس من دون أراض، لكنهم أحرار للعمل مع أي ش��خص، فقد كانوا من طبقة 

الش��كل )216(: الك��وخ 

م��ن دون س��قف القش 

ال��ذي بناه وال��د بينتابو 

وجدها.
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العامة )rang(، وكان العبيد من طبقة العبيد )toro(. كان العامة والعبيد غالبا من 

الجمهور الذين تجرأوا عىل معارضة تيتابو. أما العبيد بش��كل خاص، فقد كانوا من 

أولئك الذين أرسوا عند اإلغارة عىل جزر مجاورة.

مع صعود تيتابو يف الس��لطة وتحكم��ه يف الجزر بدأ خطر خارجي يتهدده. بدأ 

محاربون من جزر ماراكيا الشاملية بالهجوم بانتظام عىل القرى املنعزلة يف ابيامما. 

هنا ظهر والد بينتابو وجدها يف الصورة. أدرك تيتابو أنه لن يس��تطيع حكم أبيامما 

بالعنف واالستبداد فقط، بل عليه أن يدافع عنها أيضا. كان بإمكانه أن يبني أسطوال 

لص��د الغزاة من ماراكيا، غري أن هذا األس��طول بحاجة إىل م��الح. زار تيتابو يرافقه 

مس��اعدوه للمرة األوىل اباتيكو، التي كانت حتى تلك اللحظة مبنأى عن أالعيبه من 

أجل السلطة. حصل والد بينتابو وجدها عىل سمعة مختلفة عر أبيامما: بنوا أرسع 

الزوارق، وخرجوا يف أبعد الرحالت، وعادوا من رحالتهم البعيدة بينام هلك آخرون.

عندما كان تيتابو يصل إىل قرية جديدة يف غزواته كان يطالب بفدية عادة عىل 

ش��كل أراض أو تعهدات ليخت��م صفقة الوالء له. غري أنه عندم��ا نزل عىل أباتيكو، 

عرض عىل الس��كان منحهم مكانة أسياد األرايض، أو ملكية دامئة للجزيرة من دون 

دفع رضائب من أي نوع، عىل رشط أن يقدموا خدماتهم كمالحن ألس��طوله الحريب 

عندما يطلب منهم ذلك. اجتمع مجلس كبار الس��ن يف أباتيكو، ووافق والد بينتابو 

وجدها عىل هذه الصفقة، مدركن أن رفضها س��يخلق لهام املتاعب، بينام ستضمن 

مساعدتهام الحامية لهام. جعلت عزلة أباتيكو النسبية منها عرضة للهجوم، وميكنها 

أن تس��تفيد من دفاع منظم مثل باقي مناطق أبيامما. كانت أول مهمة لتيتابو هي 

اإلغارة عىل ماراكيا.

س��اعد والد بينتابو وجدها عىل تنظيم أس��طول حريب مؤلف من 30 زورقا ضد 

ماراكي��ا. يف ذلك الوقت أصبح جدها طاعنا يف الس��ن ال يتحمل الصدمات التي قد 

يتلقاه��ا خالل الرحلة، لذا أصبح والد بينتابو هو املالح الرئيس. قاد أس��طوال صغريا 

مؤلفا من 30 زورقا خالل املمر الغريب لجزر أبيامما، وإىل الشامل من ماراكيا. تغلب 

محاربو تيتابو بانتظام عىل سكان ماراكيا األقل عددا وأنهوا بذلك غزواتهم. بعد هذا 

االنتصار دعي تيتابو »سيد األرض«، مدعام سيطرته عىل أبيامما كحاكم لها ومدافع 

عنها. ويف املقابل أصبح والد بينتابو املالح املليك لتيتابو.
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طفولة بينتابو 
بحلول ذلك الوقت تزوج والد بينتابو. اعتر الرجال يف أبيامما يف سن الزواج عند 

بلوغهم الخامس��ة والعرشين، بينام زوجت النساء يف سن الرابعة عرشة أو الخامسة 

عرشة. متنع احتياطات الزواج من األقارب الزواج من ثنايئ لهام السلف نفسه حتى 

ثالثة أجيال رجوعا إىل الوراء. جعل عدد سكان أباتيكو القليل البالغ 50 شخصا هذه 

العملية صعبة، لذا زوج جد بينتابو وجدتها ابنهام من فتاة من جزيرة كينا القريبة. 

يف التحضري للزواج كان عىل والدة بينتابو الشابة أن متيض عدة أشهر يف كوخ مظلم 

يدع��ى كو أو بيت التبييض، كجزء من طقوس متبع��ة لتبييض برشتها. كان جلدها 

يدلك يوميا بزيت جوز الهند حتى يقرر أنها أصبحت بيضاء مبا يكفي للزواج. جلب 

جد بينتابو وجدتها ووالدها الفتاة الش��ابة ذات الب��رشة البيضاء من كينا من دون 

احتفال. كانت تلك آخر مرة ترى فيها جزيرتها األصلية.

رسعان ما حملت والدة بينتابو. وخالل حملها أنش��د األقارب والس��حرة األغاين 

الش��عائرية لوالدة ناجحة. دخلت والدة بينتابو يف عملية الوالدة، ووضعت بينتابو 

مبساعدة داية هناك، غري أنها بدأت تنزف. عىل الرغم من تعاويذ القابلة وأعشابها، 

نزفت والدة بينتابو حتى املوت. كان لوالد بينتابو اآلن طفلة صغرية يعتني بها، غري 

أنه كان عليه أن يساعد قرية أباتيكو كمالح رئيس للملك تيتابو.

ع��ادة تؤدي األم دورا رئيس��ا يف تربية األطفال الصغ��ار، غري أن هذا أصبح اآلن 

من واجب جدة بينتابو. تعاون والدها وجدها وجدتها كعائلة واحدة، وكذلك أوالد 

عمها األكرث بعدا يف أباتيكو.

وكفت��اة صغرية كانت بينتابو ترافق جدتها يف جوالته��ا اليومية. عند املد املنحرس 

كانت تساعد يف البحث عن القواقع من مخلفات املد. أحد الطقوس الصباحية املبكرة 

كان أخذ السامد إىل حفر البايب )babai(. البايب عبارة عن قلقاس ضخم ينمو عىل شكل 

غ��ذاء كربوهيدرايت. وكنبات محب للامء، فهو يرىب عادة يف بيئة مس��تنقعية. ومبا أن 

الربة فقرية يف الجزر كان يجب إغناء حفر البايب بالس��امد. تحفظ العائالت مخلفاتها 

العضوية كلها يف سلة، ويف كل صباح تخرج النساء وترمي هذه املخلفات يف الحفر.

إجراء يومي آخر يتوقع أن تقوم به النساء كل يوم هو إنتاج الخيوط من ألياف 

قرشة ج��وز الهند. تعلمت بينتابو ذلك من جدته��ا وأوالد عمومتها. كانت األلياف 
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تفص��ل وتلف عىل الفخذ لصنع الحبال. اس��تخدمت هذه الخيوط يف كل يشء من 

ربط البيوت بعضها ببعض إىل صنع األلواح لإلمس��اك باألرشعة. يف رحالتهام اليومية 

إىل حف��ر البايب كان��ت بينتابو وجدتها متران قرب بيوت ال��زوارق والكوخ من دون 

سقف. أغرمت بينتابو بالعمل الذي كان يتم هناك. احيانا، قبل أن يرشع والدها يف 

رحلة بعيدة، كان يقيض الليل كله واقفا يف الكوخ الغريب يتأمل السامء.

توس��لت بينتابو إىل جدتها وجدها أن يدعاها يف بيت الزوارق. بالتأكيد ستقوم 

بعمل مفيد هناك، جالبة الخيوط أو مهيئة نس��غ خبز الفاكهة للصق األلواح. وافق 

جده��ا الذي كان يتوىل صناعة الزوارق ب��ردد. كان بيت الزوارق يعمل جزئيا كناد 

للرجال حيث يتناقش��ون فيه مبواضيع عدة بعيدا عن س��مع النساء، غري أنه بسبب 

ظروفها كان ل�»الش��يخ ذي اللحية الرمادية« ك��ام كان الرجال يدعون جدها نقطة 

ضعف لديهم، لذا تركوها تتجول بينام كانوا منهمكن يف صناعة الزوارق.

ع��ىل الجزيرة الكبرية أبيامما كان التمييز يف الجنس قويا بعد س��ن الخامس��ة، 

غري أنه مل يكن باألهمية نفس��ها يف أباتيكو. يف الجزر الكرى كان هناك تقيد صارم 

بالطقوس، حيث ُريب الرجال ليكونوا محاربن، وربيت النس��اء ليكن أمهات. غري أن 

ثقافة اتابيكو بنيت أكرث عىل املهارات املالحية بدال من املهارات القتالية بسبب عدد 

الس��كان القليل. عىل النقيض من مناطق أكرث ازدحاما يف أبيامما، احتل التمييز بن 

الجنسن مكانة ثانوية مقارنة بالنزعة الراغامتية. 

يف بيت ال��زوارق تصادقت بينتابو مع ابن عمها كيمريي الذي كان يتعلم كيف 

يصطاد ويبني الزوارق مع والده. كان كيمريي أكر ب� 5 س��نوات من بينتابو غري أنه 

كان الطفل اآلخر الوحيد يف بيت الزوارق، وكان أشبه ببينتابو من الرجال األكر سنا.

يبدأ موس��م بناء الزوارق عندما ترضب عواصف نوفمر. يش��ار إىل هذا ببزوغ 

نج��م الرثيا بع��د الغروب مبارشة. يف ه��ذا الوقت يدعم الرجل املس��ن ذو اللحية 

الرمادية بش��كل منتظم بالعاملة. كانت املهمة األوىل هي جمع األخش��اب. تقطع 

أعمدة م��ن مختلف األنواع وت��رك لتجف. صنعت العارضة الرئيس��ة للزورق من 

الخش��ب الجاف من ش��جرة مدارية دامئة الخرضة )te itai(. وصنعت األضالع من 

الخش��ب اللن من ش��جرة )lantern(. صنعت األغطية من قطع من ش��جرة خبز 

الفاكهة. صنعت الصواري من جذوع شجرة جوز الهند. استغرق األمر بضعة أسابيع 
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لقطع هذه األشجار وسحبها إىل بيت الزوارق لتجفيفها. عند الخروج لقطع األشجار 

كان كيمريي وبينتابو يسريان معهم، لكن عندما كان الوقت يحن لقطع أغصان أكرث 

كانا يتظاهران باملساعدة يف نقلها.

وفي��ام ينتظر الطاقم جفاف الخش��ب، يبدأ بصنع أجه��زة الحفر. كانت أقوى 

مادة متاحة لتشكيل الخشب مصنوعة من صدف سمك البطليينوس الضخم. تقطع 

الصدفة بالشكل املالئم، ثم تربط بجديلة مع قبضة خشبية منحوتة لصنع االزميل. 

ما إن تربط حتى يش��حذ رأس االزميل بحجر من الصوان. تنحت أجزاء الزورق كلها 

يدويا باستخدام هذا النوع من األدوات.

أول عمل لصنع الزورق هو تقطيع العمود الخش��بي ليصبح عارضة رئيسة عىل 

ش��كل الحرف V باس��تخدام االزميل. ما إن يتم هذا، حت��ى يصنع منحنى العارضة 

الرئيس��ة )أو اله��زاز rocker( باس��تخدام عصا مربوطة إىل إط��ار لحفظ منتصف 

العارضة لألسفل، بينام يرفع الوتدان الطرفن )الشكل 217(.

كان ش��كل الهيكل مهام جدا لرسعة القارب ومقاومت��ه لالنحراف. احتفظ جد 

بينتابو بالش��كل كله يف عقله، وطلب من الرجال تشكيل كل لوح من خشب شجرة 

الفاكهة حسب املواصفات الدقيقة. كان للجد اسم آخر أيضا )te taibaire( وتعني 

الكيال. بني كل تفصيل من ش��كل القارب )الشكل 218( عىل مقاس جسمه: عرض 

ظفر األصبع، وطول اإلصبع، وطول اليد، وطول الذراع من املرفق إىل اليد، والفاثوم 

الشكل )217(: يصنع »هزاز« العارضة الرئيسة V للزورق بواسطة وتدين وإطار. 
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- طول ذراع��ن مفتوحن. هنا بدأت بينتابو تعرض مواهبه��ا يف املالحة: كان لديها 

دماغ يس��توعب األرقام. كانت تتبع جدها من مكان آلخر، وتقارن طول لوح معن 

بالنسبة إىل جس��مها، خالقة يف عقلها جدول تحويل بأكمله من مقاييس جدها إىل 

مقاييسها الخاصة.

يف إحدى املرات ولدهش��ة جدها الكبرية، جاءت بينتاب��و راكضة نحوه بخوف 

قائلة: »يربط الرجال الهيكل بحيث إن العارضة ضيقة جدا. عليك أن تأيت برسعة«. 

عىل الرغم من أنه ظن أن هذا نوع من التباهي من جانبها، فإنه ذهب معها ليتأكد. 

بينت بينتابو أن املس��افة بن حافتي القارب يف األعىل يجب أن تكون ضعف طول 

ذراعه��ا، غري أنها كانت أقرص من ذلك بطول يدها. عندما اس��تخدم جدها ذراعيه 

للقياس وافق عىل ذلك، وهو يحك رأسه غري مصدق كام فعل أيضا الرجال العاملون 

عىل الزورق. عىل مدى سنن، وخالل الفصل العاصف، هيمنت بينتابو تدريجيا عىل 

اإلرشاف عىل صنع الزوارق مع استيعابها خرة جدها يف ذلك.

الشكل )218(: مقطع عريض لهيكل ومداد وصاٍر وإطار زورق من جزر غيلربت.
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يبدأ فصل الصي��د والرحالت عندما يظهر النجم قلب العقرب بعد الغروب 

مبارشة، وينتهي عندما يظهر الرثيا بعد الغروب مبارشة. فصل الصيد والرحالت 

ميتد من مايو إىل نوفمر تقريبا عندما تهب الرياح التجارية باستمرار من الرشق 

والجن��وب الرشق��ي، ويجري يف الوقت نفس��ه تيار برسع��ة 1 إىل 2 عقدة من 

الجنوب الرشقي إىل الش��امل الغريب. تتقلب الري��اح والتيار بدرجة كبرية، حتى 

خالل تلك الفرة، بيد أنها غري موثوقة ومخادعة خالل أشهر الشتاء. 

عندم��ا بلغت بينتابو الثالثة عرشة بدأت تراف��ق ابن عمها كيمريي بانتظام 

يف رح��الت صيد إىل الحيد املرجاين القريب خالل فص��ل الصيد. ماداما قد بقيا 

ضمن جزر أبيامما، فإنهام يكونان نس��بيا بأمان. استخدم كيمريي خدعة للصيد 

تعلمه��ا من والده: عندما يج��د بحرية منعزلة يغ��وص يف مياهها، بينام تعتني 

بينتابو بالزورق. كان يفتش عن مخلوقات غريبة أثناء غوصه، وكان يعرث أحيانا 

ع��ىل نوع م��ن بزاق البح��ر )sea slug(. بالعودة إىل الس��طح كان يقطع بزاق 

البح��ر عىل قطعة من حجر الصوان الذي حماله يف قاربهام للتثقيل، ثم يرميان 

اللح��م املطح��ون يف الركة. كان بزاق البحر مبنزلة س��م مخدر يجعل الس��مك 

بطيء الحركة ويعوم عىل السطح من دون وعي. يقوم كيمريي وبينتابو بالتقاط 

األسامك العامئة وطعن األسامك املتبقية التي تسبح بكسل أو العمياء يف الركة، 

وغالبا ما كانا يعودان إىل أباتيكو بأسامك أكرث من حموالت زوارق أكر بطواقم 

أكرث. 

بدء تعلم الفنون املالحية 
كانت س��ن الرابعة عرشة وقتا حاسام يف حياة بينتابو. كانت أباتيكو جزيرة 

منعزل��ة يف األرخبي��ل، وكان بيت جدها وبيت بناء ال��زوارق منعزلن حتى عن 

القرية الرئيس��ة يف أباتيك��و. أزيحت قضية التمييز بن الجنس��ن عموما تحت 

البساط، لكن وقت الطمث مثل نقطة تحول مهمة يف اتخاذ القرار. كان والدها 

موجودا يف فصل العواصف فقط، حيث قىض معظم وقته كمالح ملجموعة أكر 

من الزوارق خالل فصل الرحالت. مل تخطب بينتابو، لكنها كانت يف الس��ن التي 

تدخل الفتاة فيها كوخ التبييض لتعزل قبل الزواج. اجتمع كبار الس��ن ملناقش��ة 
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حالته��ا. كانت النس��اء تبعد عادة عن عملي��ة اتخاذ الق��رار يف القرية، غري أن 

هذا االجتامع ضم بش��كل استثنايئ جدتها وسيدات أخريات من القرية. حاجج 

البعض بأن مجرد كون بينتابو أنثى يجعل الحل الوحيد املناس��ب هو التفتيش 

ع��ن زوج مالئم لها من خارج الجزيرة وجعلها تدخل كوخ التبييض اس��تعدادا 

للزواج منه.

ظل وال��د بينتابو صامتا، لذا تكلمت جدتها: »هن��ا يف أباتيكو، لدينا امتياز 

كوننا من طبقة مالك األرايض. غري أننا حصلنا عىل هذا االمتياز فقط ألننا قدمنا 

للملك تيتابو املالحن ألس��طوله الحريب. من سريث وظيفة املالح الرئيس لتيتابو 

وألبيامم��ا؟«، تبع ذلك كثري من النقاش. ظهر كيمريي وبينتابو فقط كمرش��حن 

محتمل��ن حيث أظهرا أفضل كفاءة، وقَضيا الكثري م��ن الوقت يف بناء الزوارق. 

تكلم بعض الناس ملصلحة كيمريي، قائلن إن من املمكن لرجل فقط أن يحظى 

باالحرام كمالح يف األسطول الحريب.

أخريا تكلم جد بينتابو. فرض س��نه وحكمته يف هذه القضايا احرام اآلخرين 

له. مبعرفة ذلك، نظف حنجرته وبقي صامتا لفرة قبل أن يتكلم، كأنه يؤكد عىل 

تفك��ريه العميق يف هذه القضية. »ميكن للمالح أن يكون جيدا إذا ما اس��تطاع 

توجيه الزوارق بأمان للعودة إىل الوطن. يس��تغرق تدريب مالح س��نوات عدة 

من الدراس��ة الجادة والصر يف هذه الفنون. أعرف كيمريي وبينتابو منذ أن كانا 

طفل��ن، وميكنني أن أتكلم جيدا ع��ن إمكاناتهام. ميكنن��ي أن أقول لكم بينام 

يتمتع كيمريي بالجرأة ال يشء يفلت من اهتامم بينتابو. هذه القدرة عىل رؤية 

كل يشء حولك واستيعابه بنظرة واحدة مهارة مهمة بالنسبة إىل املالح. ميكنني 

الق��ول إن ذلك يرسي يف عروقها. إذا أردن��ا الحفاظ عىل امتيازاتنا كنبالء أراض، 

وإذا كان ألسطولنا أن يبحر ويعود بأمان فلدينا خيار واضح وحيد: دعوا بينتابو 

تتدرب عىل املالحة«. بعد فرة توقف أخرى هز كبار السن والسيدات رؤوسهم 

باملوافقة.

أعلمت بينتابو بقرار الكبار، وأعطيت تحديها األول كوريثة لدور املالح. قد 

تب��دو الثياب تافهة يف مثل هذه القضايا للق��ارئ يف أيامنا هذه، غري أنها كانت 

يف أبيامما قضية مهمة. عند بلوغ س��ن النضج يلبس الرجال والنساء هناك ثيابا 
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مختلفة. يلبس الرجال املئزر وتلبس النساء تنورة من أوراق جوز الهند مقسمة 

يف منتصفها. أعفيت بينتابو من عذاب كوخ التبييض غري أنها كان عليها أن تقرر 

كيف س��تعرض نفس��ها اآلن حن أصبحت امرأة ناضجة. قررت أن تحيك تنورة 

مصنوعة من لحاء الش��جر. ع��رّف هذا بينتابو بطريقة فري��دة، غري أنها كانت 

مقبولة بالنسبة إىل سكان أباتيكو كامرأة ومالح يف الوقت نفسه.

حتى ذلك الوقت كان جد بينتابو وجدتها القوتن الرئيس��تن يف حياتها، غري 

أن والدها بدأ اآلن يؤدي دورا رئيس��ا يف تعليمها املالحة. يف إحدى األمس��يات 

حرضت جدتها العشاء التقليدي الذي كان يقدم للمالحن كلهم قبل أن يغادروا 

يف رحلة بعيدة. ش��اركت بينتابو ووالدها يف هذا العش��اء. ومع رشوق الشمس 

قادها والدها إىل الكوخ الغريب من دون سقف.

بدأ وال��د بينتابو بالكالم يف الغس��ق املعت��م. »إذا أردت أن تصبحي مالحا 

فعليك أن تعريف النجوم. إنها مرش��داتك الرئيس��ة يف البحر. عندما تتطلعن إىل 

السامء يف الليل تستطيعن فورا تحديد وجهتك، وتستخدمن النجوم كنقاط عالم 

يف الرحالت كلها بعيدا عن رؤية اليابس��ة. هذا الكوخ هو كيف نقس��م السامء. 

ينظر معظم الناس إىل الس��امء ويدعونها سامء، غري أن املالحن يدعونها سقف 

الرح��الت«. أدركت بينتابو ع��ىل الفور مغزى الكوخ، ووج��ود والدها الغامض 

هناك يف الليايل التي تسبق الرحالت الطويلة. كانت أداة تعليم ونوعا من مرصد 

فل��يك. أدركت أن محور الكوخ الطويل وجه باتجاه ش��امل – جنوب. بدأ ذلك 

يعطي معنى لها. الحظ والدها نظرة الفهم التي ظهرت عىل محياها.

تاب��ع والد بينتابو حديثه، مش��ريا إىل طريق��ة بناء الكوخ )الش��كل 219(. 

»أعل��م أن��ك اآلن تعرفن أن الك��وخ يتمحور باتجاه ش��امل – جنوب. اللوح يف 

الرشق يدعى”لوح الس��قف لألفق الرشقي“. ترشق النجوم كلها عىل طول هذا 

اللوح. وتغرب النجوم كلها عىل”لوح الس��قف لألفق الغريب“. بن نقاط الرشوق 

والغروب، تتبع النجوم كلها طرقا يف الس��امء تبدو مثل أقواس الدعائم. صنعت 

م��ع جدك هذا الكوخ بدعائم مقوس��ة لنظهر بالضبط كيف تتحرك النجوم عر 

س��قف الرحالت. لصنع الدعائم أخذنا أقوى األخش��اب التي تستخدم يف صنع 

العارضة الرئيسة للزورق وحنيناها بالبخار«.
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»لكن، هل متثل هذه العارضات نجوما معينة؟« س��ألت بينتابو. وضعها والدها 

بحي��ث كان رأس��ها تحت قمة العارضة الوس��طى. »العارضة الوس��طى هي طريق 

نجم الرجل يف جبار )Taubuki(. هل ترين الرافدة األفقية؟«، هزت بينتابو رأس��ها. 

»يدع��ى نجم الرافدة األفقي��ة )taubuki( أيضا. أعىل نقطة يف الس��امء هي حيث 

يتقاطع مس��ار )taubuki( مع الرافدة األفقية الوس��طى. ومع رشوق نجم ما فإنه 

يتب��ع عارضته الخاصة به نحو األعىل يف الس��امء، ويكون يف أع��ىل نقطة له عندما 

يقاطع هذه الرافدة األفقية الوسطى، ومع غروب النجم فإنه يتبع العارضة الخاصة 

به عائدا إىل األفق الغريب«.

تاب��ع والدها حديث��ه: »العارضة الجنوبي��ة هي للنج��م Rimwimata )قلب 

العقرب(. هل ترينه اآلن؟« رجعت بينتابو إىل الوراء، ورأت قلب العقرب حيث إن 

معظم سكان الجزر كانوا يعرفون هذا النجم الذي يشري إىل حلول موسم الرحالت. 

الشكل )219(: أسامء السامت الرئيسة يف كوخ النجوم.

لوح السقف لألفق الغريب

قوس الدعامة األوسط

لوح السقف لألفق الرشقي

قوس الدعامة الشاميل

امَلّدة األوىل

امَلّدة الثانية

امَلّدة الثالثة

قوس الدعامة الجنويبعمود الرفد الزوايل
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رأت أن��ه كان يقاط��ع تقريبا الرافدة األفقية لخط الزوال. »العارضة الش��املية هي 

لنجم الرثيا. تعن النجوم كلها يف الس��امء نس��بة إىل هذه العارضات الثالث، ومواقع 

رشوقها وغروبها ومرورها بخط الزوال. يجب أن تتمكني من تخيلها عر الس��امء يف 

أي وقت من الليل، ويف أي وقت من العام«.

»وم��اذا عن املدات بن الرافدات والصفائح األفقية؟« تس��اءلت بينتابو بصوت 

مرتفع. أجاب والدها »تقس��م هذه ارتفاع��ات الرشوق والغروب للنجوم. عليك أن 

تعريف عن ظهر قلب ما مجموعه 168 نجام. عليك أن تعريف أين تكون هذه النجوم 

بالنس��بة إىل املدات والصفائ��ح األفقية وخط ال��زوال، وللعارضات يف أي وقت من 

الليل، ويف أي فصل«.

»لكن هذا سيستغرق أعواما« احتجت بينتابو.

»نعم سيس��تغرق ذلك، غري أن هذه هي طريقة املالح. استغرق األمر مني سبع 

سنوات ألتعلم هذه املهارات من جدك. وسيستغرق األمر كذلك منك«.

مهارات املالحة
لذا قامت بينتابو بزيارات ليلية إىل كوخ النجوم، وتعلمت أسامء النجوم واحدا 

بعد اآلخر. درس��ت أوال النجوم الرئيس��ة. ش��كل الدبران العارضة الرئيسة للزورق. 

سمي كذلك ألنه كان جزءا من الشكل V يف السامء. حزام جبار هو »صيادو السمك 

 )Capella( الثالثة« ويصل إىل رافدة السامء فوق جزيرة أبيامما مبارشة. كان العيوق

يف »اتجاه الش��امل« ألنه كان خلف العارضة الش��املية، وكان نجم سهيل يف »اتجاه 

الجنوب« ألنه كان خلف العارضة الجنوبية.

ازدادت معرفتها تدريجيا بحيث ش��ملت النجوم الرئيس��ة كلها. أطلعها والدها 

عىل معاين الصخور املرتبة عىل الشاطئ. كانت موجهة باتجاهات اإلبحار نحو الجزر 

الرئيسة: تاراوا وابايانغ وماراكاي ومايانا وكورياو أرانوكا. تعلمت كيف توجه الزورق 

نح��و كل جزيرة من هذه الجزر باس��تخدام كوخ النج��وم. تعلمت كيف تربط بن 

منطق��ة ما عىل األف��ق بحقل كل نجم من النجوم الرئيس��ة أثن��اء رشوقه وغروبه 

)الشكل 220(.
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رافق��ت بينتابو اآلن والده��ا يف رحالته كلها للصيد، وعندما قرر امللك تيتابو أن 

يقوم بغ��ارة للنهب، وكابنة املالح، كان عليها أن تنظم األس��طول الصغري قبل هذه 

الغ��ارات. بناء ع��ىل أوامر امللك تيتاب��و، كانت تبحر إىل القرى الرئيس��ة يف أبيامما 

لتخر الزعامء فيها متى يتجمعون لإلغارة وأين. كانت بينتابو تركب يف زورق امللك 

تيتابو يف املقدمة يف ه��ذه الغارات، حيث يقوم والدها بتعليمها فنون املالحة كلها 

وامتحانها فيها. أخرها أن عىل املالح أن يحتفظ دوما بخارطة عقلية لزورقه نس��بة 

إىل مواق��ع رشوق النجوم وغروبه��ا والجزر القريبة املرجعية. غالبا ما اس��تخدمت 

مايان��ا كأكرث جزيرة مرجعية للداللة عىل املوقع بس��بب موقعها املتوس��ط يف جزر 

محاريب البريو.

تعلمت كيف تقرأ التيارات مبالحظة كيفية تش��كل سطوح األمواج. تعلمت ما 

يخ��ص التضخم الرئيس )Nao Bangaki( أو التضخ��م الجنويب والذي نادرا ما كان 

يتحط��م، والذي يكون حارضا يف الظروف كلها، ويف أوقات الس��نة كلها. خالل فصل 

قل��ب العقرب كان هناك تضخم رئيس يأيت من ال��رشق، مدفوعا بالرياح التجارية. 

الشكل )220(: بوصلة النجوم يف جزيرة أباتيكو بناء عىل مواقع النجوم الشارقة والغاربة الرئيسة.

شاملالشارقة

جنوب

غرب رشق

الغاربة

ب العقرب
قل

الشعرى اليامنية

سهيل

الرجل

الرثيا

العيوق

ب
الد ب

الد
عيوق

ال

الرثيا

الرجل

يد الجوزاء
يد الجوزاء

قلب العقربالشعرى اليامنية

يبسهيل
ب الجنو

صلي
ال
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وكان��ت الرياح والتي��ارات يف هذا الفصل أيضا تهب من ال��رشق والجنوب الرشقي 

بشكل رئيس. غري أنه خالل فصل الرثيا تتغري الرياح لتهب أحيانا من الغرب، ويصبح 

التي��ار متقلبا بحيث يعكس اتجاهه يف كثري من األحيان ليأيت من الغرب. كان التيار 

هو الخطر األكر، واس��تغرقت مشاهدة أمناطه وفهمها رحالت كثرية بحيث مل تكن 

رح��الت الصيد واإلغارة كافية لتعريف بينتاب��و متاما باالحتامالت جميعها يف البحر، 

لذا فقد اصطحبها والدها يف رحالت خصصت فقط لتعريفها بهذه االحتامالت.

يف إحدى هذه الرحالت اصطحبها والدها إىل املمر بن جزر تاراوا ومايانا. قال لها 

إن هذه املنطقة خطرة حيث ميكن للمالح غري املطلع أن يخدع ب� »تيارات وهمية«، 

وه��ي دوامات اضطرابي��ة )edies( ناجمة عن تفاعل امل��د والتيارات والتضخامت. 

ب��ن الجزيرتن كان التضخم الرئيس يأيت من الرشق )الش��كل 221(. أثناء إبحارهام 

متجاوزين القمة الش��املية ملايانا، أنزال الرشاع. أشار والدها إىل التضخم القادم من 

بعي��د. »التضخم الرشقي الرئيس يحنى م��ن قبل جزيرة مايانا نحو الجنوب الغريب، 

ثم يجري بخط مس��تقيم مع التقدم شامال«. أبحرا شامال نحو تاراوا، وخفضا الرشاع 

م��رة أخرى. »أصبح التضخم من مايانا ضعيفا، غري أنك بإمكانك اآلن أن تش��اهدي 

التضخم من تاراوا والذي ينحرف ش��امال ثم يس��تقيم بعد ذل��ك. يلتقي التضخامن 

املنحرفان ويش��كالن بحرا مرتفعا«. اس��توعبت بينتابو هذا الدرس. ثم أبحرا شامال 

لصيد سمك البينيت عىل الحيد املرجاين شامل املمر الغريب إىل تاراوا )الشكل 222(.

تاراوا

لتضخ��م  ا

من الرشق

مايانا

أمن��اط   :)221( الش��كل 

ع��ن  الناجم��ة  التضخ��م 

االنكس��ار بني جزيريت تاراوا 

ومايانا.



263

قصة بينتابو

بينام كانا يصطادان تغري اتجاه الريح من الجنوب الرشقي إىل الش��امل الرشقي 

وازدادت ش��دتها. توقف والد بينتابو عن الصيد فورا، والتفت نحوها س��ائال »ملاذا 

علينا أن نعود اآلن إىل أبيامما؟«، بدا هذا بالنسبة إىل بينتابو جليا، »حسنا يا والدي، 

إذا مل نس��تغل الريح الش��املية الرشقية فعلينا أن نبحر شامل تاراوا والقيام بسلسة 

م��ن التعرجات للعودة إىل أبيامما. إذا أبحرنا باتجاه الريح الش��املية الرشقية فرمبا 

نتمك��ن من اإلبحار مب��ارشة إىل أبيامما«. أبحرا باتجاه الج��زر ثم خرجا مرة أخرى 

من خالل ممر بريييك )انظر الش��كل 222( بن بيتيو وبريييك. يف الطريق خالل ممر 

بريي��يك رأت بينتابو زوجا م��ن الطوافات من جزيرة ت��اراوا، والحظت االختالف يف 

ش��كيل هيكلهام، واألعالم التي ترفع أعالهام. وبنظ��رة خبري يف صنع الزوارق كانت 

تعلم أنها لن تتمكن جيدا من مواجهة الرياح كام تفعل الزوارق التي يبنيها جدها.

يف الوقت الذي بلغت فيه بينتابو س��ن السادس��ة والعرشين كانت قد خدمت 

كمالح يف غارتن للملك بيتابو، واحدة عىل كوريا وأخرى عىل أرانوكا، حيث عاد ومعه 

محظيت��ان لولديه نامورييك وبيتيك. بيتيك الولد األكر، كان ويل العهد الذي س��ريث 

العرش. عىل الرغم من أن والد بينتابو رافق السفينة الرئيسة يف هذه الغارات، فإنه 

أرخبيل تاراوا

تياوريرييك
بايرييك

الشكل )222(: النصف الجنويب من أرخبيل تاراوا.

إيتا
بانرايرا بيكينيبو

نابينا

بايكامن

املمر الغريب

ممر بايرييك
بيتيو

ميل تابيتوا

بوتا

بونرييك



264

الفن الضائع

مل يقل ش��يئا وأعلم امللك تيتابو أنه مس��تعد للتنازل عن مركزه كمالح مليك ليعيش 

حي��اة هادئة ويعمل يف صنع ال��زوارق يف أباتيكو. أكد لتيتاب��و أن بينتابو أصبحت 

جاهزة ألداء دور املالح الرئيس لسيد البالد وقبل تيتابو باقراحه.

غارة سكان جزيرة تاراوا
عن��د بدء فصل الرحالت أو ظهور نجم قلب العقرب، كانت بينتابو مع ابن عمها 

كيم��ريي يصطادان يف الحيد املرجاين إىل الش��امل من املمر الغ��ريب إىل جزر أبيامما. 

كان��ت هناك رياح معتدلة تهب من الجنوب الرشقي. عىل مس��افة بعيدة ش��اهدت 

بينتاب��و خطا من الصواري خارج املمر مبارشة. أعلمت كيميي بأن عليه أن يس��حب 

املعدات ويرفع الرشاع. وبرسعة أبحرا باتجاه الصواري. مل يعلام بوجود أسطول عائد، 

ومل تكن هناك مجموعة من الصيادين بهذا الحجم. عدت ما مجموعه ثالثن صارية. 

مع اقرابهام اس��تطاعت متييز أش��كال الهياكل وقممها التي متيز زوارق جزيرة تاراوا، 

والتي رأتها أثناء رحلتها شامال مع والدها.

غ��ريت بينتابو مبارشة مس��ارها، وأبحرت مع الريح نحو الج��زر الرشقية ألبيامما 

ومقر تيتابو. اس��تطاعت أن ترى أن أس��طول تاراوا الصغري كان يعاين من اإلبحار ضد 

الري��ح، وأنه يتعرج نحو املي��اه الضحلة لتلك الجزر. وبينام كان عليهم أن ميضوا عدة 

ساعات قبل أن يصلوا إىل الجزر الرشقية، كان بإمكانها أن تصل إليها يف أقل من ساعة. 

وص��ل كيمريي وبينتابو إىل أرض تيتابو يف قرية تيبونتيبييك وأعلنا التحذير. أرس��لهام 

تيتاب��و إىل القرى الجنوبية لجمع املحاربن، بينام تهيأ وأوالده لإلبحار ش��امال لتحذير 

القرى الشاملية والقيام باليشء نفسه.

هن��اك ثالث ج��زر تؤلف »مرك��ز« أبيامما: باريتوب��ا وقرية تيتاب��و تيبونتيبيكو 

وكارياتيبييك وكل واحدة منها عىل مس��افة ميلن م��ن األخرى. توقع تيتابو أن يكون 

ه��دف الغارة هو تلك القطعة املنحرفة من الش��اطئ، لذا فقد نرش محاربيه برسعة 

اس��تعدادا للمعركة. ركض العديد من املحاربن عىل الطرقات، وأبحر بعضهم بأرسع 

ما يستطيعون، سابقن أسطول تاراوا املقبل.

تألفت عدة القتال ملحاريب جزيرة أبيامما غالبا من رماح برؤوس محززة من اسنان 

س��مك القرش، ورماح مدعمة بأس��نان س��مك القرش. اختبأ املحاربون خلف األكواخ 
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واألش��جار لالس��تفادة من عنرص املفاجأة. كان محاربو تاراوا يف وضع س��يئ بالنسبة 

إليه��م، فق��د اختاروا اتجاها لإلبح��ار تطلب منهم الكثري م��ن التعرجات يف االتجاه، 

ما أعطى محاريب أبيامما ثالث س��اعات للتهي��ؤ للمعركة. مع نزول محاريب تاراوا عىل 

الشاطئ بدأوا يف االقراب من القرى. ورسعان ما قفز محاربو أبيامما دفعة واحدة من 

مخابئه��م، وهجموا برصخات مرعبة. فاجأ ه��ذا الهجوم محاريب تاراوا. دخل بعضهم 

املعركة، غري أن آخرين ركضوا عائدين إىل زوارقهم ليبحروا رسيعا باتجاه الريح.

أم��ا محاربو ت��اراوا الذين اختاروا البقاء والقتال فق��د قتلوا أو أرسوا. أبحر بعض 

مح��اريب أبيامما بزوارقهم ملطاردة محاريب تاراوا الهاربن. بش��كل خاص أرادوا التأكد 

م��ن عدم مهاجمتهم أي قرية بعيدة. تبع املطاردون من أبيامما زوارق محاريب تاراوا 

خارجا متجاوزين املمر الغريب، غري أنهم عندما تأكدوا أن املنهزمن يتجهون إىل بلدهم 

توقفوا عن مطاردتهم.

بعد الغارة، قتل بعض محاريب تاراوا األرسى بطريقة فظيعة يف مشهد عام مقابل 

ق��رص تيتابو. تركت الجثث لتتعفن يف حرارة ش��مس منتصف النه��ار. أخذ عدد من 

النبالء أرسى، لالس��تفادة من فديته��م، وأخذ آخرون كعبيد للعم��ل يف منازل أقارب 

العائلة املالكة.

طل��ب تيتابو من بينتابو أن تفحص ال��زوارق الحربية لتاراوا، وأن تقدم النصيحة 

حولها. رأت أن العارضة الرئيسة يف الزوارق تفتقر إىل انحناء مالئم، وأن عمق الهيكل 

وميل��ه مل يكونا مميزين، ما يفرس كفاءة ال��زوارق املنخفضة باتجاه الريح. عادت إىل 

أباتيكو، وركزت عىل الصيد لباقي الفصل، غري أنها بناء عىل طلب تيتابو بدأت يف بناء 

زوارق لإلغارة عند بدء فصل الرثيا. أعطيت تعليامت مامثلة لجميع القرى يف أبيامما 

القادرة عىل صنع قوارب للحرب.

خطط لإلغارة عىل تاراوا
يف نهاي��ة فصل الرثيا )Nei Auti( تقريبا وصل رس��ول إىل أباتيكو طالبا حضور 

بينتاب��و إىل قرص امللك تيتابو. وافقت بينتابو، طالب��ة أن يرافقها ابن عمها كيمريي. 

وافق الرسول عىل ذلك. أبحرت بينتابو يف اليوم التايل مع كيمريي لرؤية امللك تيتابو. 

سحبا زورقهام عىل الشاطئ، وسارا خالل قريته، مرورا مبنزل محظياته وأوالده.
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دخل��ت بينتابو وكيم��ريي البناء وانحنيا أم��ام تيتابو. كان س��يد البلد محاطا 

بحاش��يته من جانب، وبولديه نامورييك األصغ��ر وبيتيك األكر عىل الجانب اآلخر. 

بدا تيتابو مهيبا.

»بينتابو عيلَّ أن أخرك أنني قررت اإلغارة عىل تاراوا. ال ميكنني أن أتحمل غارة 

ع��ىل بلدي وأدعها متر من دون رد. طلبت م��ن وريثي بيتيك أن يقود الغارة، لكن 

يجب أن أحصل عىل مس��اعدتك كمالح. بيتيك س��يقود، غري أنك ستكونن مسؤولة 

عن وصول األس��طول إىل هناك، والعودة مرة أخرى. ميكنك املساهمة يف أي غنائم 

يحصل عليها محاربونا«.

»س��يدي، أن��ا راغبة يف ذلك، لكن أرجو أن نناقش بع��ض التفاصيل. كم زورقا 

تريد يف أس��طولك؟ تاراوا بلد كبري، وهن��اك الكثري من القرى والجزر. أين تريد أن 

يكون الهجوم؟«.

»بينتابو، أتوقع أن نحصل عىل س��بعن زورقا حربيا وستامئة محارب. بالنسبة 

إىل توقي��ت املغادرة أترك ذلك لك. بالنس��بة إىل الهجوم أخ��رين األرسى من تاراوا 

أن هن��اك مركزين للس��لطة، أحدهام يف قرية تابيتوا باتج��اه هبوب الريح، والثاين 

يف قري��ة يف بيتيو عىل الطرف الجنويب الغريب من األرخبيل. دمج الزعيامن قواتهام 

لإلغارة عىل بلدنا يف الفصل املايض«.

فكرت بينتابو لدقيقة ثم قالت »سيدي، عيلَّ أن أقول لك إن هناك بعض النواحي 

الخطرة لهذه الغارة، ويجب دراس��تها بعناي��ة. إذا أبحرنا بعد بدء فصل قلب العقرب 

فس��يكون الوص��ول إىل هناك س��هال ورسيعا، لكن رحلة العودة ستس��تغرق خمس��ة 

أضع��اف املدة، وس��تحتاج إىل مالحة ماهرة والتزام ص��ارم بالنظام من طاقم الزوارق. 

هل تدرك هذا؟«.

هز امللك تيتابو رأس��ه موافقا، واس��تدار إىل بيتيك الذي توقف قليال، ثم هز رأسه 

أيضا: »تابعي«.

»بالنس��بة إىل القرية املقصودة سوف نصادف بالتأكيد أشكال الرياح نفسها التي 

صادفها محاربو تاراوا أثناء هجومهم علينا إذا قصدنا قرية تابيتوا. سيكون هذا يف غري 

مصلحتنا. من ناحية أخرى، إذا قصدنا القرية عىل جزيرة بيتيو ميكننا أن نبحر إليها عر 

املمر الغريب لتاراوا، وبتعرج واحد نبحر مبارشة إىل بيتيو، لكن علينا أن نرسو عند املد 
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العايل، ألن هناك حيدا مرجانيا شديد االنحدار ينكشف معظمه عند انحسار املد«.

فك��ر تيتابو للحظة ثم قال »ليكن كذلك، س��يقوم بيت��يك بجمع املحاربن وإجراء 

الرتيب��ات الالزمة للغارة. ميكنك العودة إىل أتابيكو واالس��تعداد مع الزوارق«، انحنت 

بينتاب��و وكيمريي مرة أخ��رى وغادرا. م��ع مغادرتهام القرص أمكنهام س��امع متتامت 

الحاشية وبيتيك غري الواضحة وهم يتحدثون.

يف أباتيكو استدعى كيمريي الرجال يف القرية وأخرهم بالقرار. بعد أيام، وصل ابن 

امللك تيتابو مع بعض مس��اعديه إىل أباتيكو. قام بيت��يك مبارشة بالبحث عن كيمريي 

وس��أله عن اس��تعداداته. أجاب كيم��ريي بأنهم يجمعون الس��مك املجفف، ويعدون 

األرض لتخزي��ن مياه الرشب العذبة للرحل��ة إىل تاراوا والعودة منها. غري أن بيتيك بدأ 

يفقد صره »لست أتكلم عن الطعام والرشاب، أتكلم عن األسلحة، أنتم سكان أباتيكا 

مشهورون كبحارة، ال كمحاربن، بينام يقود سكان القرى عىل اليابسة الهجوم، تكونون 

أنتم بالتأكيد يف مؤخرة األس��طول«. بعد هذا الكالم تحرك بيتيك وقفز يف قاربه وأبحر 

مع حاشيته.

الرحلة إىل تاراوا
عندم��ا ج��اء فصل الرحالت أرس��لت بينتاب��و إىل امللك تيتابو تعلم��ه بأن زوارق 

األس��طول أصبحت جاهزة بعد يوم من بدء الش��هر القمري التايل. يف األس��ابيع التي 

س��بقت الغارة، قضت لياليها يف كوخ النجوم، ومشت خالل النهار إىل الطرف الجنويب 

من أباتيكو. عىل الش��واطئ املواجه��ة للمحيط، نظرت إىل الطريق��ة التي تتكرس بها 

األمواج، والتي تظهر التغريات يف اتجاه التيار. نظرت إىل دورات أمناط الطقس، محاولة 

تحديد الوقت املناسب النطالق األسطول.

أخريا، أصبح��ت الدالئل كلها تؤيد الرحلة إىل تاراوا. أعلمت تيتابو بأن األس��طول 

س��يتجمع يف املياه قرب قرص امللك، وس��يكون جاهزا لإلبحار عند غروب شمس ذلك 

اليوم. ش��حن س��كان أباتيكا قواربهم الحربية بالس��مك املجفف، وفاكهة الباندانوس 

املجففة، وجعب املاء واألسلحة. عر كيمريي وبينتابو واملحاربون من أباتيكو إىل قرية 

تيتابو حيث كان األس��طول يتجمع هناك. كان هناك م��ا مجموعه 80 زورقا، رفع كل 

منها شعار عشريته أعىل الصارية. كان أكر تجمع للزوارق الحربية تشهده تلك الجزر.
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عرت بينتابو إىل الزورق األمامي مع ابن امللك تيتابو األكر بيتيك قائد الحملة. 

كان العراف جالس��ا يف مؤخرة الزورق وعىل رأس��ه قبعة من الريش. قرب الغروب، 

أعلم��ت بينتابو بأن عليه��م أن يبحروا عندما يبزغ القمر بعد الغروب بوقت قليل. 

كان بيتيك مسؤوال عن النظام يف األسطول، وكانت الزوارق األمامية ممتلئة باملحاربن 

الذين كان يكن لهم كل تقدير. وكعالمة عىل احتقاره للبحارة من أباتيكو فقد وضع 

قواربهم يف مؤخرة األسطول.

يف العتمة املحتش��دة متايل األس��طول يف املياه. أش��علت النريان عىل الشاطئ، 

وصدح��ت النس��اء بالتعويذات عىل حافة امل��اء. عندما بزغ القم��ر من الرشق يف 

السامء، خيم الصمت عىل الجميع. مع عبور القمر فوق أعىل شجر النخيل، أشارت 

بينتابو إىل بيتيك أن يبدأ الرحيل.

أبح��ر قارب بيتيك يف املقدمة، قامت بينتابو بتوجيهه باتجاه نجم قلب األس��د 

الذي كان يغيب، والذي كان املس��ار نحو املمر الغريب. كان القمر مكتمال إىل ثالثة 

أرباعه، وقد أنار البحر وأش��جار النخيل البعيدة. يف هذه األنحاء يأيت التيار املنحرس 

بعد 3 ساعات من بزوغ القمر، وقد حمل األسطول معه خالل املمر الغريب ألبيامما 

بقوة تيار املد )الشكل 223(.

الشكل )223(: رحلة األسطول الحريب الصغري من أبيامما إىل تاراوا.

كوريا أرانوكا

أبيامما

ريح

تيار

تاراوا

مايانا
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م��ا كادت بينتابو تتجاوز الحيد الغريب حتى ش��عرت بالتضخم الجنويب يدحرج 

الزورق بلطف. أمرت بتغيري االتجاه ش��امال بعرض يد واحدة إىل الجنوب من نجم 

ال��دب الذي كان يغي��ب، والذي كان يقودهم مبارشة إىل جزي��رة تاراوا. بعد وقت 

معن، مع تجاوزهم الطرف الشاميل من جزيرة أبيامما تركوا مؤخرتها، وبدأ التضخم 

م��ن الرشق يهيمن مع الرياح التجارية من الجنوب الرشقي. كان هذا عبورا س��هال: 

اجتمع التيار مع الرياح لدفع األس��طول نحو األمام ش��امال. يردد املالحون يف هذه 

األنحاء كثريا أن العامل مييل إىل الش��امل الغريب مبا أن التيار والرياح يتحركان لألسفل 

دوما يف ذلك االتجاه. كانت بينتابو تعلم أن رحلة العودة ستكون أكرث صعوبة بكثري.

حافظت بينتابو عىل مس��ارها نحو الش��امل الغريب مسرشدة بعدد من النجوم 

التي تغيب عىل التوايل: يغيب قبضة الدب األكر أوال ثم النجوم األصغر. قبل رشوق 

الشمس مبارشة، ظهر كوكب الزهرة يف الرشق. كان آخر نجم رئيس يغيب هو النرس 

إىل الغرب – ش��امل غرب. اتجهت بينتابو مبقدار عرض يد ونصف اليد إىل الش��امل 

من ذاك املوقع. أرشقت الش��مس واستمروا يف مس��ارهم، مستخدمن التضخم من 

الرشق كدليل. حاال بدأت بينتابو تشعر بانعكاس التضخم الرشقي من جزيرة مايانا 

عىل مد األفق.

بحلول منتصف الصباح علم��ت بينتابو أنهم أقرب ما يكونون إىل جزيرة مايانا 

التي كانت إىل الجنوب الغريب منهم. كان األسطول اآلن يعر املمر سيئ السمعة بن 

مايان��ا وتاراوا، حيث تكون التيارات قوية ومتقلب��ة. أعطت بينتابو األوامر باالتجاه 

أكرث نحو الشامل ألخذ التيار بعن االعتبار، وللمحافظة عىل االتجاه. خالل فرة بعد 

الظه��ر الباكرة تقريبا مروا عىل بعد بضعة أميال إىل الجنوب من بيتيو عىل الطرف 

الجنويب الغريب من تاراوا، وكان بإمكانهم مشاهدة أعايل شجر النخيل عن بعد. كان 

النزول عىل طرف املحيط من بيتيو غري ممكن، لذا أبحر األسطول شامال حتى وصل 

إىل املمر الغريب لجزيرة تاراوا.

عند منتصف الظهرية أعطت بينتابو األوامر للتحرك إىل الش��امل– شامل رشق، 

مقتحم��ة الري��ح بقوة. عروا املمر الغ��ريب مدفوعن باملد الداخل. أبحروا ملس��افة 

معينة يف مياه الجزر. وعندما عرفت بينتابو أنها حصلت عىل زاوية نهائية جيدة إىل 

بيتيو أعطت أوامرها بالتوجه يف الرياح، وبدأ األس��طول مرحلته األخرية إىل الجنوب 
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الغريب نحو بيتيو. اس��تدارت بينتابو إىل بيتيك قائلة: »عىل هذا املسار سنصل قريبا 

إىل بيتيو، جاء دورك اآلن«. 

أمر بيتيك األس��طول أن يأخذ وضعية الهجوم بأس��طول صغري مؤلف من عرشة 

زوارق يف املقدم��ة، بين��ام تتبعه ال��زوارق األخرى. مع اقراب األس��طول من بيتيو 

اس��تطاعت بينتابو أن ترى أوال قمم أش��جار النخيل، ثم أض��واء النريان بالقرب من 

الش��اطئ. خططت بينتابو للرحلة بحيث يصلون إىل شواطئ بيتيو قرب املد العايل، 

فالحيد املرجاين والش��اطئ يف بيتيو ضحالن جدا، والرسو عند أي وضع باستثناء املد 

العايل سيعرض املحاربن للخطر)3(.

النزول عىل ساحل بيتيو
كانت الشمس تهبط يف غرب الس��امء، وأصبحت أشجار النخيل وأضواء النريان 

أوضح مع رس��و الزوارق عىل الشاطئ. ملعت الزوارق بالرماح واألرشطة مع تحديق 

املحاربن نحو الشاطئ. مع اقرابهم انجرف صوت غريب نحوهم: يغني.

تب��ادل العراف وبيتيك نظرات قلقة. س��أل بيتيك: »ملاذا يغن��ون؟« هز العراف 

كتفيه: »رمبا يس��تعدون للهجوم أثناء نزولنا عىل اليابسة؟« مع رسو الزوارق صمت 

املحاربون. كانت هناك نس��اء يلبس��ن تنانري من األعشاب ويرقصن قرب النار. كان 

الرجال يلوحون أذرعهم بحركة تقول: »تعالوا إىل هنا«. نزل بيتيك والعراف وبينتابو 

م��ن الزورق. رفع بيتيك ذراعه طالبا م��ن املحاربن االنتظار. اقرب رجل بقبعة من 

الريش نحوه��م محاطا برجال عزل ملطخن باألصبغة وذراع��اه ممدودتان. كانت 

هناك نظرة من عدم التصديق عىل وجه بيتيك.

ابتس��م مل��ك بيتيو وقال: »أهال يا أصدقايئ. نق��وم بتحضري وليمة عىل رشفكم. 

أعلم أنكم رمبا تعتقدون أن هذه خدعة، لكن دعوين أؤكد لكم أننا ليست لدينا أي 

نية يف قتالكم. من الواضح أنكم جئتم بأعداد أكر ونرغب فقط يف تكريم محاربيكم 

الشجعان«. بدا بيتيك مندهشا جدا.

اس��تدار امللك نحو بينتابو والعراف »أرى أنك اصطحبت رئيس السحرة واألمرية 

معك«، لكن بيتيك ه��ز كتفيه متعجبا، ونظر إىل بينتابو قائال »إنها مجرد محظية«. 

ش��عرت بينتابو بأنها طعن��ت يف الصدر بهذه الكلامت. هز ملك بيتيو رأس��ه، كأنه 
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يقول إنه فهمهم، وأش��ار إليهم بالحضور: »أخ��ر محاربيك أن ينضموا إىل الحفالت 

عىل طول الشاطئ«. مرر بيتيك الكلمة إىل محاريب األسطول، ورحب مبحاريب أبيامما 

إىل الوالئم حول النريان.

قدم للمحاربن أفضل أنواع الس��مك الش��هي، مع م��رشوب جوز الهند املعتق. 

ورسيع��ا ما مثلوا ورقصوا مع النس��اء من جزي��رة تاراوا. غ��ري أن بينتابو عادت إىل 

الزوارق الحربية عند الش��اطئ. أحيانا يشار إىل موقعنا الحقيقي يف الحياة يف لحظة 

خاطفة، ويكش��ف هذا عنا األوهام، ما يركنا يف حالة من البحث عن الهوية. ميكن 

أن يكون ذلك مدوخا، كأن اإلنس��ان يس��قط من الفضاء. مل تس��تطع بينتابو سوى 

التحدي��ق يف البحر وهي تراقب ب��زوغ القمر فوق الجزر مع بريق النريان املتأججة 

وراءها، وانج��راف أصوات الغناء والرصاخ نحو حافة امل��اء. قبل ليلة واحدة كانت 

املالح الرئيس للملك تيتابو، وهاهي اآلن تعتر مجرد محظية ترافق بيتيك. وبدال من 

املشاركة يف االحتفال عادت إىل الطعام البسيط املخزن يف الزوارق الحربية، ونامت، 

بينام استمر االحتفال حتى الهزيع األخري من الليل.

عند رشوق ش��مس اليوم التايل مش��ت بينتابو وتفقدت الحطام البرشي امللقى 

عىل الشاطئ. كان املحاربون السكارى نامئن يف كل مكان. عاد سكان بيتيو املحليون 

إىل أكواخهم. متشت عىل طول الشاطئ حتى وجدت الزورق األباتييك الذي ساعدت 

هي يف بنائه، ونصبت واقية صغرية من الش��مس من األغطية املس��تخدمة لتخزين 

األرشعة خالل العاصفة. مل يكن هناك ما تفعله يف هذا الوقت سوى االنتظار.

خالل منتصف النهار تقريبا عاد كيمريي إىل الزورق، وهو متعب. شاهد بينتابو، 

وببعض الدهشة سألها: »ما الذي حدث لك؟«.

»لق��د دعاين بيت��يك محظيته أمام امللك بيتي��و. يف لحظة أنا م��الح تيتابو، ويف 

اللحظة التالية أنا عاهرة«.

هز كيمريي رأس��ه »كنت أخ��ى أن يحدث يشء كهذا عندم��ا نصل إىل تاراوا. 

الرجل ليس جيدا، وسيكون ملكا سيئا عندما ميوت تيتابو. ما الذي تودين صنعه؟«

»ما الذي أس��تطيع فعله؟ نحن بعيدون عن الوط��ن، وأمامي رحلة صعبة جدا 

للعودة. ولهؤالء املحاربن عوائل تعتمد عليهم. تقع عيل مس��ؤولية رجوعهم بأمان 

إىل الوطن بغض النظر عن بيتيك. عيلَّ اآلن االنتظار حتى يحن موع��د العودة«.
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»أنت فخر جزيرة أباتيكو« قال كيمريي »ما الذي ميكنني فعله ملساعدتك؟«.

نظ��رت بينتابو عر املياه الالزوردية إىل الجزر، محدقة يف البعيد ثم التفتت إىل 

كيمريي: »تحت هذه الظروف ال ميكنني التحدث مع بيتيك بينام نحن عىل اليابسة. 

عليك أن تعمل وس��يطا لنقل الرس��ائل بيننا. ال ميكننا اإلبحار يف أي وقت. يجب أن 

تك��ون الريح مالمئة لرحلة العودة وإال فإن التيارات س��تدفعنا بعيدا يف البحر نحو 

الش��امل الغريب. ليس هناك أرض. س��معت عن زوارق سحبت يف ذلك االتجاه، ومل 

تعد أبدا. اعرث عىل بيتيك وأخره أنني سأنتظر حتى يحدد موعد عودة األسطول إىل 

أبيامما، وسأقرر وقت املغادرة«.

َهّز كيمريي رأسه موافقا »كام تشائن بينتابو. هذا أقل ما ميكنني فعله«.

م��رت أي��ام عدة لكن بينتابو مل تك��ن عاطلة. أقامت نس��خة مصغرة عن كوخ 

النجوم من جذوع النخل. كانت رحلة العودة إىل أبيامما صعبة، وتتطلب العديد من 

التعرج. كان عليها أن تخطط ألفضل مس��ار وظروف لتقاوم التيار والرياح السائدة 

التي كانت متحالفة ضدها بحيث كانت تدفع كل يشء يف املحيط إىل األس��فل من 

الجنوب الرشقي إىل الشامل الغريب.

يف مخيلته��ا أدارت بينتابو ع��دة احتامالت لرحلة العودة، بن��اء عىل قوة إبحار 

الزوارق ضد الرياح. بحس��ب الظروف، فإن بعض الرحالت تفش��ل بشكل سيئ. إذا 

كانت الرياح ضعيفة، أو كانت تهب من االتجاه الخاطئ، فال ميكن للزوارق أن تقاوم 

التي��ار. حتى لو كانت الريح قوي��ة مبا يكفي، فإن املالحة الناجحة تحتاج إىل توقيت 

جيد، واستخدام الجزر لضامن مرور آمن. أخريا توصلت إىل حل عميل يف ذهنها. 

متع بيتيك ومحاربوه أنفس��هم يف البداية بك��رم ملك بيتيو، غري أنهم رسعان ما 

سئموا حياة الرف. جاء كيمريي يف أحد األيام إىل بينتابو قائال: »قرر بيتيك أنه جاهز 

للعودة إىل أبيامما. إنه يحرض نفسه للعودة«.

»أخ��ره أن الريح ضعيفة جدا اآلن، ال ميكننا املغادرة حتى تهب ريح قوية من 

الجن��وب الرشق��ي. إذا غادرنا اآلن ف��ال ميكننا مقاومة التيار«. أومأ كيمريي برأس��ه 

وغادر. وعندما عاد قال إنه سينتظر قرارها بخصوص وقت املغادرة.

كررت بينتابو طقوس��ها يف قضاء الليل يف كوخ النجوم والتجول إىل جهة املحيط 

م��ن بيتيو خالل النه��ار لفحص الطقس وحالة التيار. يف أح��د األيام أعطى الطقس 
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إش��ارات إىل ريح قوية وثابتة من الجنوب الرشق��ي. يبدو صوت الريح املالمئة مثل 

وحش ينهش أش��جار النخيل ويحنيها تحت قوته. عادت بينتابو إىل القرية الرئيسة 

يف بيتيو، وأخرت كيمريي »اجعل بيتيك يستعد للرحيل قبل رشوق الشمس مبارشة، 

هناك فرصة صغرية فقط لرفع الرشاع، وعلينا أن نأخذها«.

رحلة العودة إىل أبيامما 
يبن الشكل )224( خارطة لرحلة العودة.

خالل الليل اش��تدت الرياح من الجنوب الرشقي وكانت تهز مثار جوز الهند إىل 

الجانبن. أعطت بينتابو تعليامت بأخذ مؤن لرحلة عودة مدتها أس��بوع واحد عىل 

األقل يف الزوارق. يف غسق الصباح الباكر سحب املحاربون زوارق األسطول إىل حافة 

املاء وقفزوا داخلها.

الشكل )224(: خارطة رحلة العودة من تاراوا إىل أبيامما.

تيار

ريح

أبيامما

أراكونا
كوريا

مايانا

تاراوا

أبيانغ

مارايك

حيث ألقيت بحراً بينتابو
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مشت بينتابو إىل زورق بيتيك وتسلقته. مل يقل بيتيك شيئا. حاملا أرشقت الشمس 

فوق الجزر إىل الرشق، أومأت بينتابو إىل مساعديها برفع الرشاع. قالت لهم: »أبحروا 

إىل الشامل الغريب، واجعلوا الزوارق األخرى تلحق بكم«.

كانت الشمس قد ارتفعت بعرض يدين يف السامء فوق األفق عندما اجتازوا حيد 

املمر الغريب. أش��ارت بينتابو إىل املس��اعدين أن يغريوا مسارهم ليصبح نحو الشامل 

الحقيق��ي. بدأ البحار عىل دفة التوجيه يف التذمر من أن هذا س��يأخذهم بعيدا عن 

أبيامما وليس إليها. ماذا كانت تفعل؟ قالت بينتابو: »ال تسأل، وّجه القارب شامال«.

مرة أخرى استطاعت أن تشعر بالتضخم الجنويب تحت الزورق واستلقت لتعرف 

فيام إذا كان باس��تطاعتها الحصول عىل أي معلومة م��ن اهتزاز الزورق. يف آخر فرة 

الصباح جعلت املالح يغرّي مساره مرة أخرى، نحو الشامل الرشقي هذه املرة. »تحرك 

باتجاه ش��امل النقطة الش��املية من تاراوا« كانت أوامرها. قل��ب املالح عينيه، وبدأ 

املس��اعدون يتمتمون فيام بينهم: ما الذي تفعله؟ رمبا كانت تس��عى إىل قتلهم كلهم 

بسبب زلة لسان بيتيك. بدا عىل بيتيك القلق.

كان��ت الزوارق تبح��ر قريبا وهي تصارع من أجل كل بوص��ة ضد الريح والتيار. 

عندما تجاوزوا الرأس الش��اميل لتاراوا، بدأت الريح ترضب بقوة كاملة. مل يكن هناك 

ش��ك حول ق��وة التضخم الرشقي عند ه��ذه املرحلة، والتي أرجح��ت الزوارق وهي 

تبح��ر ضد الريح. بعد منتص��ف النهار بقليل الح الطرف الجن��ويب من جزيرة ابيانغ 

م��ن الجهة اليرسى. مل يذهب إىل ابيانغ من قبل س��وى رج��ل واحد يف زورق بيتيك، 

وكان يعلم أنهم عىل مس��ار ش��امل- رشق. انتابه الرعب، وتذمر الطاقم حول دوافع 

بينتابو. س��ألوها ما الذي تخطط له؟ غري أنها رصخت فوق الريح: »افعلوا ما تأمركم 

به املحظية، وتابعوا اإلبحار«. نظروا بعضهم إىل بعض بدهشة، غري مدركن ملا يحدث.

برسع��ة اختفت ابيانغ خلف الزوارق ومع انحطاط الش��مس يف الس��امء الحت 

لهم جزر ماراكاي. أرصت بينتابو أن يتبعوا مس��ارا أقرب ما يكون إىل الطرف الجنويب 

من جزيرة ماراكاي. اس��تمر الرجال يف التذمر. هذه املرأة س��احرة تود أن تنتحر، وأن 

تأخذه��م بعيدا ع��ن ديارهم وليس نحوها. اس��تلقت بينتابو عىل ال��زورق محاولة 

تحسس اتجاه التيار وقوته بالطريقة التي يتفاعل فيها مع التضخم الرشقي والجنويب، 

لكن بالنسبة إىل الرجال بدت كأنها مستاءة.
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س��أل الرجال بينتابو عام تفعله، غري أنها أش��ارت فقط قائلة لهم »تابعوا يف هذا 

املسار أبحروا. سأعود بكم إىل أبيامما. ال تقلقوا«.

عندم��ا أصبحت م��اراكاي وراءهم انت��اب الرجال يف زورق بيت��يك الرعب. هذه 

املرأة س��تأخذهم بالتأكيد إىل نهايتهم بس��بب غلطة بيتيك معه��ا. تجمعوا يف نهاية 

الزورق وبحركة منسقة واحدة اندفعوا إىل األمام وأمسكوا ببينتابو من هيكل الزورق 

املتأرجح وألقوا بها يف املحيط. 

بالكاد اس��تطاعت بينتابو الش��عور مبا يحدث حن كانت يف الهواء ثم سقطت 

ع��ىل األمواج. اصطدمت باملاء الدافئ وغاصت. عندما طفت عىل الس��طح، ناورت 

يك تواجه األس��طول املار بقربها. كانت الش��مس تنحدر يف الس��امء. رصخت فيهم 

أن يأت��وا وينقذوه��ا. تجاهل البعض ذلك، ورآها البع��ض اآلخر غري أن خوفهم من 

بيتيك جعلهم يرفضون مساعدتها. رصخ البعض بكلامت مثل »غذاء لسمك القرش« 

وضحكوا باستخفاف.

يف مؤخرة األس��طول رأت بينتابو قمة زورق أباتيك��و، ولوحت له بيدها، صارخة 

بقوة لجلب االنتباه. كان كيمريي يف مقدمة السفينة، وأعطى أوامره إىل الطاقم إلرخاء 

الرشاع وجعله رخوا. قاموا بالتجديف وانطلقوا نحو بينتابو. س��بحت باتجاه الزورق، 

وس��حبها كيمريي واآلخ��رون من املاء إىل ال��زورق. كانت أنفاس��ها مقطوعة. »رماين 

مس��اعدو بيتيك من القارب، اعتق��دوا أنني أحاول االنتحار باإلبح��ار بعيدا يف البحر 

وإغراقهم معي انتقاما«.

تلفت كيمريي حوله. كان آخر زورق يتوارى وراء األفق يف الش��امل الرشقي. كان 

اللحاق بهم مستحيال. »ما الفعل؟« سأل كيمريي.

»م��ا الذي نس��تطيع فعله؟ أبحر إىل الش��امل الرشقي رمبا ين��زل البعض الرشاع 

ويدعنا نلحق بهم«.

مع وصول الشمس إىل األفق الغريب، مل تكن هناك أي إشارة لألسطول. يف العتمة 

املتزايدة أعلمت بينتابو الطاقم أن يبحروا بعرض ش��جرة نخيل إىل ش��امل نجم ذنب 

الدجاجة املرشق يف رشق الس��امء. عندما بزغ شيدار يف ذات الكريس، توجهوا مبارشة 

نحوه. عندما ارتفع ذات الكريس أعىل يف الس��امء، أعط��ت بينتابو تعليامت للعودة، 

وتوجيه املس��ار إىل الجنوب الغ��ريب نحو ألفا قنطورس ال��ذي كان يغيب يف الغرب. 
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تابعوا اإلبحار خالل الليل. أراد كيمريي أن يعلم كيف حددت بينتابو املسار، غري أنها 

قالت إنها س��تخره بذلك بعد رشوق الشمس. استلقت أسفل الزورق وحدقت أعىل 

الصاري نحو النجوم، شاعرة باهتزاز القارب وتدحرجه تحتها.

عند رشوق الش��مس اس��تمروا يف االتجاه الجنويب الغريب غري أنهم استطاعوا رؤية 

أمواج تتحطم عن بعد وأعايل أش��جار النخيل. استمرت الرياح بال هوادة من الجنوب 

الرشقي. سألها كيمريي: »ما هذه األرض؟«.

»ال بد أنها الطرف الجنويب من تاراوا، إذا مل أكن مخطئة« قالت بينتابو.

»هل تعنن أننا مازلنا حيث بدأنا صباح البارحة، عدا عن أن معظم األس��طول قد 

ضاع؟ ما الذي يدور بعقلك؟«.

أعط��ت بينتابو األوامر بالتحول مرة أخرى إىل الش��امل الرشقي، مقربة جدا مرة 

أخرى من الرياح.

بين��ام كان أف��راد الطاقم يحافظون عىل املس��ار التقطت بينتاب��و بعض الصخور 

املغناطيس��ية التي كانت بن أحجار تثقيل الزورق وبعض القطع الخش��بية ووضعتها 

عىل الهيكل. »كيمريي تعال إىل هنا وسأرشح لك«.

وضع��ت صفا من األحجار املغناطيس��ية أمامها وأش��ارت إليه��ا: »هل ترى هذه 

األحجار؟ إنها تاراوا. هذه األحجار يف الشامل هي آبيانغ وماراكاي. وهذه إىل الجنوب 

هي مايانا، ثم أبعد إىل الجنوب كوريا وأرانوكا وأبيامما«.

هز كيمريي رأسه وقال: »تابعي«.

مررت بينتابو يدها فوق صف الصخور: »تتحرك الرياح والتيار يف هذا االتجاه، من 

الرشق. ميكن للزورق أن يبحر قريبا جدا فقط من الريح، وال ميكننا اإلبحار مبارشة إىل 

أبيامم��ا. علينا أن نحول اتجاهنا عدة مرات لنصل إىل أبيامما، لكن من غري الحكمة أن 

نبح��ر مبارشة من تاراوا. إذا أبحرنا مبارشة من تاراوا باتجاه الجنوب الغريب فس��نكون 

عىل الطرف الخاطئ من الجزر«.

»ال أفهم«.

»علي��ك دوما أن تبحر باتجاه الري��ح لتجمع من الجزر. إذا جاءت عاصفة، ميكنك 

اإلبح��ار مع الريح ألقرب جزي��رة للحصول عىل املأوى. لكن إذا كنت يف مؤخرة الرياح 

ورضبتك العاصفة فليست هناك فرصة للوصول إىل ملجأ، وسوف تسحب بعيدا بحيث 
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ال ميكن��ك العثور عىل طريق العودة. أيضا يف التع��رج أود إجراء أكر عدد ممكن من 

الدوران حول جزيرة معروفة. ميكنني أن أوجه القارب بهذه الدقة. التغريات البسيطة 

يف الريح والتيار هي أشياء ال أستطيع التحكم فيها، لكنني إذا علمت أن بإمكاين التوجه 

إىل جزي��رة بصورة تقريبية فيمكنني تصحيح موقعي. هذا هو الس��بب الذي جعلني 

أبحر إىل الش��امل مبارشة من تاراوا ثم عىل طرف اتجاه الريح من الجزر. بعد أن أقوم 

بالدوران الثاين يجب أن نصل إىل شاطئ ماريانا املعاكس للريح صباح غد«. 

اس��تمروا باإلبحار إىل الش��امل الرشقي طوال النهار. عن بعد أش��ارت الس��حب 

املراكمة العالية إىل جزر تاراوا إىل الغرب وابيانغ ومارايك إىل الش��امل الغريب والغرب. 

كان هن��اك ثالثة دالفن تس��بح بالقرب من الزورق، قافزة م��ن املاء بن الحن واآلخر 

وهي تتزحلق فوقه. 

قبل س��اعة من غروب الش��مس أمرت بينتابو بتحول آخر نح��و الجنوب الغريب، 

وب��دأوا املرحل��ة التالية إىل مايانا. حافظ��ت بينتابو عىل خارطة عقلية لكن إش��ارات 

اليابس��ة س��اعدتها يف تثبيت موقعها. بعد غروب الشمس كان املسار إىل مايانا موجها 

م��رة أخ��رى باتجاه النجم ألفا قنط��ورس وتبعوا النجوم يف ذلك االتج��اه خالل الليل. 

قبل رشوق الش��مس مبارشة عند بزوغ الفجر استطاعت بينتابو أن تشعر بانعكاسات 

التضخم من جزيرة مايانا. بعد وقت قصري من رشوق الش��مس ظهر لهم شاطئ مايانا 

وبدأوا يف التحول التايل باتجاه الشامل الرشقي.

عىل النقيض من الزوارق الرشاعية الغربية، مل تكن زوارق غيلرت مضطرة أن تلتف 

خ��الل الريح يك تغري اتجاهها: فهي تعكس اتجاهها. يأخذ البحارة الرشاع، وينقلونه من 

أح��د طريف الزورق إىل الطرف اآلخ��ر. ما إن متأل الرياح الرشاع عىل الطرف املقابل حتى 

يجعل املالح الطاقم يعدلون األرشعة ودفة القيادة للحصول عىل االتجاه املطلوب. يركب 

املداد دوما باتجاه الريح من الزورق لتحقيق توازن ضد امليالن الناجم عن ضغط الرياح.

بع��د غروب الش��مس، توجهوا مرة أخ��رى باتجاه يبلغ عرض يد ش��امل ذنب 

الدجاجة، وعندما ظهر ذات الكريس، انعرجوا مرة أخرى نحو الفا قنطورس)٭( الذي 

كان يغي��ب. حيث كان هذا ه��و الطريق املأمون الذي حددته بينتابو خالل الحفل 

)٭ (Alpha Centauri: أقرب نظام ش��ميس من املجموعة الشمس��ية، وقد كش��فت آخر األبحاث الفلكية أن ذلك 

النظام يضم أقرب كوكب صالح– كام يبدو للعيش– من األرض وأطلق عليه اسم Proxima b. ]املحرر[.
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ع��ىل جزي��رة تاراوا. بعد رشوق الش��مس مبارشة يف اليوم الت��ايل أمكن رؤية طيور 

الفرقاط��ة تطري باتجاه البحر. خمنت بينتابو أن هذه إش��ارات إىل جزيرة كوريا إىل 

الجنوب الرشقي وأمرت بتعريجة أخرى إىل الشامل الرشقي.

ع��ىل الرغم من أن التقدم ض��د الريح والتيار خرة طويلة ومؤملة نوعا ما، فإنها 

يف الحقيق��ة تزي��د فرص العثور عىل جزيرة مبا أن الزورق يقطع مس��احة كبرية من 

البح��ر روحة ورجعة مام لو أبح��ر مع الريح والتيار. بعد الرجوع مرة أخرى علموا، 

حس��ب إش��ارة من بزوغ ذات الكريس، أن هناك فرصة جيدة للوصول إىل الشاطئ 

يف اليوم التايل.

خ��الل الليل اختفى التضخم الجنويب البطيء مش��ريا إىل وجود جزر كبرية، رمبا 

كانت أبيامما نفس��ها إىل الجنوب. بعد ساعات قليلة من رشوق الشمس وصلوا إىل 

أرانوكا. بعد أن س��افروا إىل هناك ثالث مرات يف رحالت للصيد ومرة واحدة يف غارة 

مع تيتابو علمت بينتابو أن انعراجا واحدا إىل الش��امل الرشقي سوف يجلبها خالل 

املمر الجنويب إىل أبيامما.

»أبيامما، آه، أبيامما، ما الذي سأفعله بك؟« تساءلت بينتابو بصوت عال. خالل 

اليومن األخريي��ن، كان البحر صديقها الذي تعرفه، مبعدا ذكرى بيتيك واألس��طول 

الضائع، غري أن فرصة النزول عىل الش��اطئ جلبت هذه الذكريات كلها إىل الواجهة. 

م��ا الذي س��تقوله لتيتابو؟ ماذا ع��ن العائالت التي فقدت املحارب��ن من دون أن 

ترتكب خطأ؟ هل سيجد األسطول طريقه وحده؟

خامتة: بعد عرشين عاما 
ح��دق تيمويت اب��ن كيمريي من مايانا نحو تاراوا. لوح��ت بينتابو بيدها باتجاه 

التضخم املتدحرج. »هل ترى كيف تتش��وه التضخامت بالق��رب من الجزر باتجاه 

الجنوب الغريب القريب إىل الجزيرة، ثم تستقيم بعد ذلك؟«. 

»نعم«

تابعت بينتابو: »ينتج هذا عن تأثري الحيد الضحل للجزر. ما االتجاه الذي تعتقد 

أن التضخم سينحني به لو كنا عىل الشاطئ الجنويب لتاراوا؟«.

فك��ر تيمويت للحظة ورس��م مجموعة من الخطوط يف عقل��ه املتخيلة يف الهواء 
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بس��بابته. ثم قال: »أفرض أنها ستنحني نحو الش��امل الغريب يف تلك الحالة. أتوقع 

أيضا أن أرى تضخام صغريا ينحني بواس��طة مايان��ا اليزال يدخل إذا كنت عىل بعد 

مسافة ما إىل الجنوب من تاراوا«. 

»جي��د، عليك أن تتذكر أن إش��ارة واح��دة يف املالحة ليس��ت موثوقة، غري أن 

إشارات عدة مجتمعة موثوقة. عليك دوما أن تسأل نفسك: »هل هناك طرق أخرى 

ميكن أن أبرهن بها لنفيس عن مكان وجودي وأين أتجه؟«.

هز تيمويت رأسه. 

قبل عرشين عاما، مل يعد األس��طول كام كانت بينتابو تخى. عىل الرغم من أن 

هذا مل يكن مقصودا من س��كان تاراوا، فإنه مل يكن باس��تطاعتهم أن يفعلوا أفضل 

مام فعل��وا بقتل املحاربن من أعدائهم: تحطمت أبيامما بس��بب هذه الخس��ارة. 

نتعامل مع الخس��ارة والش��عور باملوت بطرقنا الخاصة. بالنس��بة إىل بينتابو كانت 

عملية التعليم طريقة لخلق نوع من الخلود: تحفظ املعرفة، وينش��أ شعور باألمان. 

انتظرت س��نوات عديدة يك تحظى مبالح ناش��ئ لتعلمه، وليسمح لها بتأدية الدين 

العاطفي الواجب عليها. أظه��ر ابن كيمريي كفاءة هائلة، وبناء عىل توصية بينتابو 

قرر الكبار يف أباتيكو أن يجعلوه وريث تقاليد املالحة لديهم.
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WITHE
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عمر املد: املدة الزمنية بني قمر كامل أو جديد وأكرب 
مدى للمد يف دورة قمرية.

Age of the tide

زاوية االرتفاع: الزاوية العمودية فوق األفق إىل جسم 
ما يف السامء. 

بحسب االصطالح زاوية األفق = 0 درجة، وزاوية 
األوج + 90 درجة، وزاوية الحضيض - 90 درجة.

Altitude

سحب تراكمية: سحب تظهر بنية تراكمية مكونة من 
قطرات املاء، توجد عادة يف االرتفاعات املتوسطة يف 

الغالف الجوي القريب من األرض. 
Altocumulus

مركز املد الدوار: نقطة ثابتة يدور حولها املد الدوار. 
ليس للنقطة نفسها مدى للمد. 

 Amphidromic
point

سعة:
1 - لألمواج أعظم إزاحة من نقطة متوسطة. 

2 - للشمس املغادرة عن سمت اإلرشاق من جهة 
الرشق الحقيقي.

Amplitude

الدائرة القطبية الجنوبية: خط العرض الذي تصبح 
عنده الشمس قطبية دائرية خالل الصيف الجنويب 

عند االنقالب الشميس، وهو بحدود 66.5 درجة 
جنوبا. 

Antarctic Circle

مضاد السيكلون: منطقة جوية محصورة كبرية من 
الضغط املرتفع تدور حول مركزها وتطرد الهواء إىل 

محيطها. 
Anticyclone

أوج عن الشمس: نقطة أبعد مسافة عن الشمس 
لجسم يف مدار بيضاوي. 

Aphelion

أوج عن األرض: نقطة أبعد مسافة عن األرض لجسم 
يف مدار بيضاوي. 

Apogee
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الدائرة القطبية الشاملية: خط العرض الذي تصبح 
عنده الشمس قطبية دائرية خالل الصيف الشاميل 

عند االنقالب الصيفي، وهو بحدود 66.5 درجة 
شامال. 

Arctic Circle

Australجنويب: ما يتعلق بنصف الكرة األرضية الجنويب. 

اعتدال خريفي: وقت عبور الشمس خط االستواء 
الساموي وهي تنتقل إىل نصف الكرة الجنويب 

الساموي. النهار والليل بالطول نفسه. 
Autumnal equinox

السمت: الزاوية األفقية بني الشامل الحقيقي واتجاه 
ما. حسب االصطالح فإن اتجاه الزاوية املوجبة هو 

مع اتجاه عقارب الساعة. 
Azimuth

االتجاه املعاكس: الزاوية يف االتجاه املعاكس لوجهة 
ما، مثل 180 درجة. 

Back bearing

تغري معاكس: امليل إىل تغيري االتجاه بعكس عقارب 
الساعة، كام بالنسبة إىل اتجاه الرياح. 

Backing

وزن تثقيل: وزن يضاف أسفل قارب لتحسني توازنه 
خالل حركة متقلبة. 

Ballast

متثيل قاع البحر: قياس منوذج قاع البحر ومتثيله 
تحت جسم من املاء. متثل القياسات عىل شكل عمق 

عادة من مستوى قيايس. 
 Bathymetry

Beamعرض القارب: عرض قارب عند أعرض نقطة منه. 

Beam seaبحر عريض: أمواج ترضب القارب عىل جانبه. 

االتجاه: الزاوية األفقية من الشامل الحقيقي إىل 
جسم ما. 

Bearing

Beatingالرضب: عملية اإلبحار بزاوية ضد الريح. 
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بايتاس: لوح استخدمه البحارة الرنويجيون القدامى 
لتقوية حافة مقدمة رشاع رباعي، ما يزيد من كفاءته 

ضد الريح. 
Beitass

Boatقارب: قارب صغري مفتوح )أي أصغر من سفينة(.

شاميل: ما يتعلق بنصف الكرة الشاميل )مثل شتاء 
شاميل(. 

Boreal

Bowمقدمة القارب: مقدمة القارب يف املاء. 

موجة املقدمة: املوجة املولدة من مقدمة القارب 
الذي يتحرك يف املاء. 

Bow wave

الطفو: قوة تدفع إىل األعىل عىل جسم أو قارب وهي 
تساوي وزن املاء املزاح.

Buoyancy

كارافال: سفينة صغرية، عادة برتغالية املصدر، تدفع 
بأرشعة التينية. 

Caravel

مخلب القط: متوجات ناعمة يف ماء ساكن غالبا 
ناجمة عن مرور رياح عىل السطح. 

Cat’s paw

خط االستواء الساموي: خط يحيط بالكرة الساموية 
فوق خط االستواء األريض مبارشة. 

Celestial equator

كرة ساموية: إسقاط أجسام ساموية عىل كرة من 
أجل تعيني محاور لها. 

Celestial sphere

مركز الطفو: نقطة يف القارب متثل مجموع قوى 
الطفو للهيكل نحو األعىل كلها. 

 Center of
buoyancy

مركز الجاذبية: نقطة يف القارب متثل مجموع قوى 
الجاذبية للهيكل نحو األسفل كلها.

Center of gravity

مرجع املخطط: مستوى البحر املرجعي املستخدم 
لتحديد أعامق املياه عىل مخططات بحرية. 

Chart datum
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قطبي – دائري: مسار نجم يدور حول القطب 
الشاميل أو الجنويب من دون أن يغيب، كام يرى من 

املراقب. 
Circumpolar

سحب صوفية: سحب بلورات ثلجية تتألف من ندف 
صغرية منتظمة. 

 Cirrocumulus
clouds

سحب بلورية: سحب عالية تتألف من بلورات 
ثلجية. 

Cirrus clouds

خارطة عقلية : متثيل ملنطقة يحتفظ بها الشخص يف 
عقله.

Cognitive map

جبهة باردة: التحول الناجم عن ارتطام هواء بارد 
وجاف بهواء دافئ ورطب. 

Cold front

خط زوال ساموي: خط رئيس للزوال الساموي . ميثل 
الزوال عند االعتدال الربيعي أصل نظام االرتفاع، 

املرتبط بنقطة عبور الشمس لخط االستواء الساموي 
وهي تتحرك نحو نصف الكرة الساموي الشاميل. 

Colure

Conductionتوصيل: انتقال الحرارة من خالل التالمس الحراري.

Convectionحمل: انتقال الحرارة الناجم عن حركة املائع. 

خلية حمل: مائع يتحرك بحركة دائرية بني منطقة 
باردة وحارة ناقال الحرارة خالل هذه العملية. 

Convection cell

تأثري كوريوليس: االنحراف املنتظم لجسم نحو الرشق 
مع ابتعاده عن خط االستواء. ينحرف الجسم بانتظام 

نحو الغرب إذا تحرك نحو خط االستواء. سمي عىل 
اسم الريايض غاسبارد غوستاف كوريوليس الذي 

وصف هذا التأثري. 

Coriolis effect

هالل: أطوار رباعية للقمر عندما يكون مضاء إىل أقل 
من نصفه. 

Crescent moon

سحب رعدية: سحب ممطرة ترتبط بعاصفة رعدية، 
تظهر عادة تطورا عموديا كبريا. 

Cumulonimbus
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سحب منتفخة: سحب تراكمية توجد غالبا عند 
طقس جيد، تدعى أحيانا بالسحب املنتفخة. 

Cumulus

سيكلون أو دوار حلزوين: منطقة ضخمة ومحصورة 
من الضغط املنخفض حيث يسحب الهواء داخلها 

عىل طول السطح مصحوبا بدوران حول مركز كتلة 
الهواء. 

Cyclone

 مستوى قيايس: موقع أو مستوى قيايس يستخدم 
كمرجع يف القياسات عىل الخرائط أو املخططات. 
يف املخططات املائية يكون املستوى القيايس عادة 
متوسط مستوى املاء يف املد املنخفض )مخططات 

.)U.S

Datum

التخمني الصائب: تحديد املوقع من معرفة نقطة 
االنطالق وتاريخ السفر– الزمن والرسعة واالتجاه. 

Dead reckoning

امليل: 1- موقع جسم ساموي مأخوذ عىل زاوية 
شامل– جنوب من خط االستواء الساموي. 2- فرق 

الزاوية بني الشامل الحقيقي والشامل كام تشري إليه 
إبرة املغناطيس )يدعى أيضا ميال مغناطيسيا أو 

اختالفا(. 

Declination

زاوية االنحدار: الزاوية من األفق نزوال إىل األفق 
الناجم عن ارتفاع املراقب وانحناء األرض. )الحظ 

يستخدم االنحدار أيضا لوصف أي زاوية تحت 
مستوى األفق مثل اتجاه خطوط الحقل املغناطييس 

أو الطبقات الجيولوجية(.

Dip angle or ) dip(

Displacementاإلزاحة: قدرة القارب عىل حمل بضائع. 

مد يومي: املد حيث يكون هناك مد واحد وجزر 
واحد خالل يوم مدى واحد.

Diurinal tide
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منطقة الركود : منطقة من خطوط العرض تحيط 
باألرض قرب خط االستواء، تتميز بحمل كبري نحو 

األعىل وقليل من الرياح )انظر أيضا منطقة التقارب 
بني املدارين(. 

Doldrums

تيار هابط: تدفق هواء لألسفل، يالحظ عادة يف 
العواصف الرعدية. 

Downdraft

إعاقة: قوة أو قوى تعيق الحركة لألمام عادة بسبب 
االحتكاك. 

Drag

جرف التيار: رسعة تيار محيط بالعقد، تحدد عادة 
من الفرق بني التخمني الصائب وتثبيت ساموي. 

Drift

الخط الجاف: الحد بني هواء بحري رطب ودافئ 
وهواء قاري جاف وبارد يف وسط الواليات املتحدة. 

Dryline

Ebb tideالجزر: تدفق املاء املرتبط مبد خارج )أو منحرس(. 

Eclipticاملسار الشميس : مسار الشمس يف السامء خالل يوم. 

نقل إيكامن: توليد تيارات سطحية من تدفق الهواء 
فوق سطح املاء إضافة إىل تأثري كوريوليس. 

Ekman transport

القرشة املخية األنفية: جزء من النظام الحويف لدماغ 
الثدييات حيث توجد الخاليا الشبكية. 

Entorhinal cortex

جدول يعطي مواقع األجسام الساموية الرئيسة يف 
السامء كتابع للتاريخ والزمن. 

Ephemeris

طريقة االرتفاع املتساوي: طريقة إليجاد خط الطول 
بأخذ النقطة املتوسطة بني زمنني بارتفاعني متساويني 

للشمس )أو أي جسم ساموي آخر( لتحديد زمن 
املرور بخط الزوال، وبالتايل معرفة خط الطول. 

 Equal altitude
method

معادلة الزمن: الفرق بني متوسط الزمن الشميس 
والزمن املحسوب مبارشة من موقع الشمس يف 

السامء. 
Equation of time
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إسقاط املستطيالت املتساوية: خارطة لألرض مع 
متثيل خطوط العرض والطول بفواصل متساوية فيام 

بينها. 

 Equirectangular
projection

نظام إيتاك: نظام مالحي استخدم من قبل البحارة 
املحليني يف جزر كاروالين حيث يقاس تقدمهم من 
جزيرة إىل أخرى مبسار جزيرة مرجعية  »يتحرك« 
مقابل خلفية ثابتة من النجوم كام ترى من زورق 

متحرك. 

Etak system

فرسخ: وحدة عربية للمسافة تساوي املسافة 
املقطوعة مشيا عىل األقدام، وتعادل 3 أميال تقريبا. 

Farsakh

خاليا فرييل: خاليا حمل عاملية تحيط باألرض يف 
األقاليم املعتدلة. 

Ferrel cells

Fixتثبيت: تحديد موقع. 

Flood tideاملد العايل: تدفق املاء املرتبط مبد قادم )مرتفع(.

Following seaبحر مالحق: أمواج تلطم القارب من مؤخرته. 

قوة: 1- )فيزياء( تأثري يؤدي إىل تغيري يف الجسم، 
عادة تغيري حركته. 2- )علم األرصاد( مجال من 

رسعات الرياح عىل مقياس بيفورت. 
Force

الجزر السعيدة: أقىص الجزر غربا بالنسبة إىل أوروبا 
وآسيا وأفريقيا يف املحيط األطليس. غالبا ما اتخذت 
هذه الجزر مرجعا لخط الزوال الرئيس يف جداول 

خطوط الطول والعرض يف العصور الوسطى. 

Fortunate isles

السطح العائم: ارتفاع هيكل السفينة فوق مستوى 
املاء. 

Freeboard

جبهة: فاصل بني كتل هوائية، عادة يف خطوط 
العرض املتوسطة. 

Front
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Full Moonبدر )قمر كامل(: قمر منري بالكامل. 

فورلنغ: وحدة انجليزية للمسافة تعادل 220 ياردة 
أو مثن ميل قانوين. 

Furlong

هالل زائد: أطوار ربعية للقمر حني يكون أكرث من 
نصفه منريا. 

Gibbous Moon

عصا الشمس: قائم أو عصا عمودية تستخدم إللقاء 
ظل لبوصلة شمسية أو عقرب ساعة شمسية. 

Gnomon

املسار الدائري الكبري: أقرص طريق بني نقطتني عىل 
سطح الكرة األرضية. 

Great circle route

خاليا شبكية: خاليا عصبية تقع يف منطقة من الدماغ 
تدعى القرشة الدماغية األنفية. تطلق هذه األعصاب 

مبعدل مرتفع عندما يكون الشخص يف مناطق 
متكررة يف البيئة. 

Grid cells

جبهة هابطة: مسار تيارات هابطة ترتبط بتقدم خط 
من العواصف.

Gust front

Gyreدوار: حلقة من تيار يف املحيط. 

خاليا هيديل: خاليا حمل عاملية تحيط باألرض. متتد 
تقريبا من خط االستواء شامال وجنوبا حتى خط 
عرض 30 درجة وسميت عىل اسم جورج هيديل 

.)1685-1768(

Hadley cells

وجهة: اتجاه مقصود للسفر، يعرب عنه بزاوية أفقية 
من الشامل الحقيقي. 

Heading

استطاعة حرارية: كمية الحرارة بالنسبة إىل الكتلة 
التي ميكن للجسم أن ميتصها عند تغري 1 درجة يف 

درجة الحرارة. 
Heat capacity
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الجنوح: زاوية تقلب قارب رشاعي عندما تتوازن قوة 
الريح مع قوة التصحيح ملركز الجاذبية ومركز الطفو. 

 Heel , heeling
angle

ارتفاع املوجة: املسافة من قاع املوجة إىل قمتها. 
 Height, Wave

height

الحصني: جزء من النظام الحويف يف دماغ الثدييات 
حيث تقع خاليا املكان. 

Hippocampus

طيور العودة: طائر يستقر عادة يف اليابسة ليال لكنه 
يطري فوق البحر للصيد خالل النهار. 

Homing birds

رسعة الهيكل: رسعة قارب مكافئة لرسعة موجة بقدر 
طوله عىل املاء. 

Hull speed

قطع زائد: منحنى هنديس له خطان متقاطعان 
متقاربان. 

Hyperbola

تسخني شميس :كمية الطاقة الشمسية التي تشع 
عىل منطقة معينة. 

Insolation

منطقة من خطوط عرض تحيط باألرض قرب خط 
االستواء تتميز بحمل عمودي كبري من الهواء، وبرياح 

ضعيفة. 

 ) ITCZ(
 Intertropical

 Convergence Zone

اختصار لــ »قاعدة بيانات حوادث البحث واإلنقاذ 
العاملية«. 

ISRID

Isobarخطوط ضغط متساو. 

تيار نفاث: منطقة من رياح عالية الرسعة يف أعايل 
الغالف الجوي األريض، عادة عىل حدود خاليا الحمل 

العاملية. رسعات الريح عادة 100 ميل يف الساعة 
تهب من الغرب إىل الرشق. 

Jet stream
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عارضة رئيسة: عارضة أسفل هيكل السفينة، عادة 
عىل شكل الحرف V لزيادة قدرتها عىل اإلبحار بخط 

مستقيم ومقاومة القوة التي تحركها للجانبني. 
Keel

الكنار: قارب للفايكنغ استخدم لنقل األشخاص 
والبضائع يف رحالت طويلة املدى. 

Knarr

االنقالب: عندما مييل القارب بزاوية 90 درجة ويكون 
الصاري موازيا تقريبا ملستوى سطح املاء. 

Knockdown

Knotعقدة: رسعة تساوي 1 ميل بحري يف الساعة. 

جريان صفحي: جريان مائع يتميز بخطوط جريان 
محددة متاما. 

laminar flow

نسيم الرب: جريان الهواء من الرب إىل جسم من املاء 
خالل الليل ناتج عن تربيد غري متساو للرب والبحر.

Land breeze

أخفض مد فليك: عبارة عن مستوى قيايس يستخدم 
يف اململكة املتحدة ومعظم الدول األخرى. عادة هو 
أخفض مستوى للامء خالل دورة ميتونية للقمر من 

19 سنة.

LAT

رشاع التيني أو مثلثي: رشاع مثلثي أو شبه منحرف 
بضلع منحن أو زاٍو عىل مقدمته األمامية )أصله من 

الفرنسية التيني(.
Lateen sail

حرارة كامنة: الحرارة املمتصة أو املطلقة من جسم 
ما خالل تغري يف الطور )مثل التغيري من سائل إىل 

غاز(. 
Latent heat

خط العرض: زاوية موقع ما عىل سطح األرض 
مأخوذة شامل خط االستواء أو جنوبه. 

Latitude

Lead or Lead lineحبل قياس: ثقل بحبل مربوط فيه لقياس عمق املاء. 
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عصبة: وحدة انجليزية للمسافة تساوي تقريبا 
املسافة املقطوعة يف 1 ساعة مشيا وهي تقريبا 3 

أميال. 
League

خلف الريح: منطقة محمية من الريح عادة أو عىل 
الطرف البعيد منه بالنسبة إىل عائق مثل جزيرة أو 

قارب أو رشاع.
Lee

اتجاه خلف الريح: اتجاه الطرف املحمي من الريح، 
عكس اتجاه الرياح. 

Leeward

التعرج: الحركة إىل الجانبني لقارب رشاعي كرد فعل 
عىل قوة الريح عىل الرشاع وعىل القارب نفسه. 

Leeway

رفع: قوة تتولد من فرق الضغط الناجم عن جريان 
مائع عىل جسم، مثل رشاع أو جناح. 

Lift

خط املوقع: الخط الذي يعرف وقوع الجسم عليه. 
 Line of position

LOP

Local meridianخط زوال محيل: خط الزوال يف مكان معني. 

خط الطول: زاوية موقع عىل سطح األرض مأخوذة 
رشقا أو غربا من خط الزوال الرئيس.

Longitude

لوحان: 1- ملعان يف السامء بوجود األرض فوق األفق، 
يرتبط عادة بأضواء براقة. 2- تأثريات االنكسار قرب 

األفق خالقة تشوهات عشوائية. 
Looming

الطريقة القمرية: استخدام املسافة الزاوية بني القمر 
وجسم ساموي آخر لتقدير خط الطول. 

 Lunars or Lunar
method

متوسط التوقيت الشميس: مقياس الزمن املستخدم 
ملعظم األغراض الذي يضع الشمس يف املتوسط عند 

خط الزوال عند الظهر. 
Mean solar time
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خارطة عقلية: متثيل منطقة موجودة يف عقل 
الشخص. 

Mental map

إسقاط أو خارطة مريكاتور: طريقة لتمثيل الخصائص 
عىل خارطة مع خطوط العرض والطول، ومع ذلك 

تحافظ عىل زوايا االتجاه الثابت )خطوط البوصلة(. 
سميت عىل اسم صانع الخرائط الفلمنيك غريادوس 

مريكاتور )1512- 1594(.

 Mercator
projection/ map

خط الزوال: 1- قوس وهمي يف السامء بالنسبة إىل 
مراقب، ميتد من الشامل الحقيقي خالل األوج ثم 

إىل الجنوب الحقيقي يدعى »زوال محيل«. 2- خط 
طول. 

Meridian

عبور خط الزوال: اللحظة التي يعرب فيها جسم 
ساموي خط زوال محليا ملراقب. 

 Meridian passage
or transit

مرت: وحدة أساسية لقياس املسافة يف النظام العاملي 
للواحدات SI، أخذ يف البداية عىل أنه واحد عىل 

عرشة ماليني املسافة من خط االستواء إىل القطب 
الشاميل. 

Meter

Milميليل: واحد عىل ألف من الراديان. 

النقطة العالية يف السامء عىل طول املسار الشميس، 
والتي تربط عادة بأحد أنظمة املنازل يف التنجيم 

الوالدي. 
Midheaven

Mixed tideمد مختلط: مزيج من مد يومي ومد نصف يومي. 

متوسط أخفض املاء املنخفض: هو املستوى القيايس 
املستخدم من الواليات املتحدة ملتوسط أخفض مد 

خالل الدورة القمرية. 
MLLW



295

املصطلحات

Nadirحضيض: نقطة تقع مبارشة أدىن املراقب. 

ميل بحري: وحدة مسافة لدرجة واحدة من خط 
العرض، وتساوي تقريبا 1.15 ميل معتمد. 

Nautical mile

أضواء املالحة: أضواء عىل الطائرات أو القوارب 
تعطي إشارات حول اتجاهها. بحسب االصطالح 
يكون الضوء األحمر عىل الطرف األيرس للقارب، 

واألخرض عىل الجانب األمين، واألبيض يف الخلف. 

Navigation lights

مد قصري: مدى منخفض للمد يتولد عندما تكون 
الشمس والقمر أحدهام بالنسبة إىل اآلخر عىل زاوية 

90 درجة. 
Neap tides

قمر جديد: طور للقمر، عندما يشري الجانب املظلم 
إىل األرض. 

New Moon

Nimbostratusسحابة مكفهرة: ترتبط عادة بالجبهات الدافئة. 

عاصفة سيكلونية شاملية رشقية: تحدث عىل 
طول الساحل الشاميل الرشقي للواليات املتحدة 

واملقاطعات البحرية لكندا. 
Nor’easter

قطب شامل ساموي: نقطة عىل الكرة الساموية 
موجودة عىل أوج القطب الشاميل. 

 North celestial
pole

منطقة االعتدال الشاملية: مجال خطوط العرض عىل 
األرض بني مدار الرسطان والدائرة القطبية. 

 Northern
temperate zone

عامل مأهول: مصطلح استخدمه بطليموس وآخرون 
ليشري إىل الجزء املأهول من الكرة األرضية. 

Oecumene

Paceاملسافة لخطوتني: لشخص مييش )يسارا وميينا(. 
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باندانوس: نوع من األشجار يوجد يف املناطق املدارية 
عادة. تنسج منه  األوراق الجافة من قبل سكان 

املحيط الهادئ لصنع األرشعة. 
Pandanus

Parallel»موازي«: خط عرض ثابت. 

Perigeeأقرب نقطة إىل األرض لجسم يدور يف مداره. 

Perihelionأقرب نقطة إىل الشمس لجسم يدور يف مداره.

استمرارية: التنبؤ بأن الطقس يف املستقبل القريب 
سيكون مثل الطقس الحايل. 

Persistance

اهتزاز: حركة دورانية للقارب عندما ترتفع املقدمة 
لألعىل وتتحرك املؤخرة لألسفل أو العكس. 

Pitch

خاليا املكان: خاليا عصبية توجد يف منطقة من 
الدماغ تدعى الحصني. تطلق هذه الخاليا مبعدل 

مرتفع عندما يكون الشخص موجودا يف مكان محدد 
من البيئة. 

Place cells

انزالق: قارب ينزلق فوق سطح املاء برسعة فوق 
رسعة الهيكل. 

Planing

Point of departureنقطة املغادرة: نقطة البداية لرحلة. 

خاليا قطبية: خاليا حمل عاملية تحيط باألرض يف 
األقاليم القطبية. 

Polar cells

Polarizeيستقطب: يحدث اتجاها وحيدا الهتزاز الضوء. 

Portيسار: الجانب األيرس من القارب. 

خارطة املوانئ: نوع من الخرائط ظهر يف القرن 
الثالث عرش والرابع عرش يصف الشواطئ بدقة 

عالية، ويظهر خطوط البوصلة، وله مقياس محدد.
Portolan chart

Pressure gradientميل الضغط: تغري الضغط خالل مسافة. 
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ريح سائدة: اتجاه الريح املهيمنة أو األكرث احتامال يف 
منطقة أو موقع معني. 

Prevailing wind

خط الزوال الرئيس: خط الطول األصيل أو 0. تاريخيا، 
كانت هناك خطوط طول عديدة. االصطالح الحايل 

هو خط الطول الذي مير مبدينة غرينتش.
Prime meridian

Qiblaقبلة: االتجاه إىل مكة للصالة من موقع معني. 

ربعية: جهاز استخدم لقياس ارتفاع األجسام 
الساموية، باستخدام ثقل عىل خيط لتحديد األفق. 
اشتق االسم من استخدام ربع دائرة كاملة لقياس 

الزوايا.

Quadrant

متوضع جسمني سامويني بزاوية 90 درجة بالنسبة  
إىل جسم مركزي أو بالنسبة إىل املراقب. 

Quadrature

بحر مائل: أمواج ترضب قاربا بزاوية 45 درجة 
تقريبا. 

 Quartering sea

Radianراديان: مقياس للزوايا يساوي تقريبا 57.3 درجة. 

إشعاع: انتقال الحرارة عرب إصدار أشعة كهروطيسية، 
عادة يف مجال األشعة تحت الحمراء من الطيف. 

Radiation

سري عشوايئ: طريق يتخذ بحيث تكون هناك تغريات 
عشوائية يف االتجاه.                                                                                          

Random walk

Rangeمدى: املسافة إىل جسم ما. 

اتجاه عكيس: الزاوية باالتجاه املعاكس التجاه ما مثل 
180 درجة )اتجاه بالزاوية(.

Reciprocal bearing

Reefingعملية خفض مساحة الرشاع للتكيف مع ريح قوية. 

انكسار: انحناء الضوء عند الحد الفاصل بني وسطني 
شفافني كاملاء والهواء. 

Refraction
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حركة ارتدادية: الحركة الظاهرية إىل الوراء للكواكب 
مقابل نجوم ثابتة عندما تتجاوز األرض كوكبا خارجيا 

يف املدار، أو بينام يتجاوز كوكب داخيل األرض يف 
مدارها. 

Retrograde motion

خطوط البوصلة: خط اتجاه ملسافة طويلة يحافظ 
عىل زاوية ثابتة مع الشامل الجغرايف. 

Rhumb lines

موقع جسم ساموي يف السامء، يؤخذ عىل أنه الزاوية 
للرشق من خط

 زوال االعتدال الربيعي، لكن يعرب عنه كزمن من 
الصفر حتى 24 ساعة. 

Right ascension

تقلب: حركة دائرية لقارب حول محور ميتد من 
املقدمة إىل املؤخرة. 

Roll

مد دوار: مد وجزر يدوران حول نقطة مركزية ثابتة 
تدعى مركز املد.

Rotary tide

معرفة الطريق: وعي بالبيئة مبني عىل فهم 
للمسارات املعروفة املعرتضة. 

Route knowledge

SARاختصار لــ »ابحث وأنقذ«.

نسيم البحر: تدفق الهواء من جسم من املاء إىل 
اليابسة خالل النهار ناجم عن تسخني غري متساو 

لليابسة والبحر. 
Sea breaze

حالة البحر: مظهر سطح املاء أو حالته، عادة ارتفاع 
املوجة وطولها وفرتتها. 

Sea state ) or sea (

Secular variationالتغري يف االختالف املغناطييس مع الزمن. 

Semidiurinal tide مد نصف يومي: مدان وجزران يف مد يومي واحد. 

Setاتجاه تيار املحيط بالنسبة إىل الشامل الحقيقي. 

Sheetحبل : خيط أو حبل ميسك بالشد عىل الرشاع. 

Shoalمنطقة ضحلة: منطقة من املاء بأعامق ضحلة. 
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أمواج لها سطوح مائلة أو إنها تتحطم عندما متر 
فوق مياه ضحلة. 

 Shoaling

سفينة: 1- مركب لعبور املحيط يقوم برحالت طويلة 
من دون مساعدة، وهو قادر عىل حمل مركب آخر. 

2- يف زمن اإلبحار الرشاعي، مركب بهيكل رباعي 
وثالثة أرشعة أو أكرث. 

Ship

موجة جيبية: 1- اهتزاز ناعم متكرر. 2- موجة تنتقل 
عىل شكل تابع موجي. 

Sine wave

منحنى جيبي: منحنى ميثل اهتزازا ناعام متكررا، 
الشكل نفسه عبارة عن إسقاط ملسار نقطة يف دائرة 

عىل خط بينام تتحرك حول املحيط. 
Sinusoid

Skerryجزيرة صخرية صغرية، عادة صغرية جدا للسكنى. 

سرب العمق: قياس عمق املاء من السطح حتى قاع 
البحر. 

Sounding

القطب الجنويب الساموي: نقطة عىل الكرة الساموية 
هي يف أوج القطب الجنويب. 

 South celestial
pole

املنطقة املعتدلة الجنوبية: مجال خطوط العرض عىل 
األرض بني مدار الجدي والدائرة القطبية الجنوبية. 

 Southern
temperate zone

مد نبيض: مدى مرتفع للمد يخلق عندما يكون القمر 
والشمس عىل امتداد واحد. 

Spring tide

خط العواصف: حزمة ممتدة من العواصف الرعدية 
تشكل وحدة واحدة. 

Squall line

ستاد: وحدة مسافة يونانية ومرصية قدمية، تساوي 
تقريبا الفورلنغ.

Stade )pl.stadia (



300

الفن الضائع

نقطة ركود: النقطة الفاصلة حيث يلف جريان 
صفحي للامئع حول جسم ما. 

Stagnation point

توقف: الحالة التي تخلق عىل جناح طائرة عندما 
تزداد زاوية الهجوم إىل النقطة التي تتجاوز فيها قوة 

اإلعاقة قوة الرفع. 
Stall

بوصلة نجمية: نظام متصور يقسم الزاوية األفقية إىل 
مجموعة مناطق ترتبط بسمت رشوق وغروب نجوم 

معروفة. 
Star compass

مسار النجم: »مسار« يف السامء يتشكل من نجوم 
ترشق وتغرب كلها عىل السمت العام نفسه.

Star path

Starboardالجانب األمين من قارب أو سفينة. 

ميل قانوين: 5280 قدما، حدد بقانون من الربملان 
الربيطاين. 

Statue mile

Sternمؤخرة قارب.

موجة املؤخرة: موجة تتولد من تحرك مؤخرة قارب 
خالل املاء. 

Stern wave

مخطط العيص: شبكة من غصون النخيل وجذور 
الباندانوس تجمع عىل شكل خارطة تشري إىل أمناط 

األمواج يف جزر مارشال. 
Stick charts

Stratusسحابة منبسطة أو متطبقة. 

االنقالب الصيفي: الوقت الذي تصل فيه الشمس إىل 
أعظم ميل لها . النهار هو األطول يف النصف الشاميل 

من األرض. 
Summer solistice

Surfingالتزلج عىل سطح موجة.
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معرفة املنطقة: وعي بالبيئة مبني عىل متثيل داخيل 
ثنايئ البعد يسمح باختصار الطرق.

Survey knowledge

تضخم: موجة ناعمة تنترش ملسافة بعيدة من الريح 
أو العاصفة التي خلقتها. 

Swell

متوضع أو اقرتان جسمني سامويني . خصوصا متوضع 
القمر والشمس عىل الطرف نفسه من األرض أو 

الطرف املقابل لها. 
Syzygy

التعرج: 1- اإلبحار ضد الريح باستخدام مسار 
متعرج، حيث تكون كل مرحلة من املسار عىل زاوية 

ما من الريح . 2- مناورة تعرب فيها مقدمة القارب 
اتجاه الريح أثناء االنتقال من اتجاه إىل آخر. 

Tacking

ظل أو مامس: 1- نسبة الضلع املقابل عىل املجاور 
ملثلث قائم الزاوية 2- خط مواز ملنحنى عند نقطة 

محددة. 
Tangent

التوصيل الحراري: قابلية املادة لتوصيل الحرارة. 
 Thermal

conductivity

يوم املد: الزمن الذي يستغرقه القمر للقيام بانتقالني 
متتالني )أربع وعرشون ساعة ومثان وأربعون دقيقة(.

Tidal day

تأخر املد: الفرق بني زمن تحول القمر وزمن املد 
العايل. 

 Tide lag

عزم الفتل: قوة رضب املسافة التي تعمل عليها 
مقارنة مبركز دوران، مولدة حركة دورانية. 

Torque

رياح تجارية: رياح سائدة تهب من الرشق إىل الغرب 
يف املنطقة املدارية، عادة من الشامل الرشقي ملنطقة 
الركود، ومن الجنوب الرشقي جنوب منطقة الركود. 

Trade winds
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انتقال: مرور جسم ساموي فوق خط الزوال املحيل 
)انتقال قريب(، أو 180 درجة عكس الزوال املحيل 

)انتقال بعيد(.
Transit

تثليث: عملية إيجاد موقع ما من تقاطع خطي 
موقع. 

Triangulation

توضيب: 1- توزيع حمل قارب عىل الخط الواصل 
بني املقدمة واملؤخرة. 2- تشكيل الرشاع بحسب شد 

الحبال يدعى أيضا توضيب الرشاع. 
Trim

منحنى عجيل: منحنى متكرر، هو نفسه الذي يخلق 
من نقطة عىل حافة عجلة تدور فوق األرض. 

Trochoid

مدار الرسطان: خط العرض الذي متر فيه الشمس 
فوق األوج خالل االنقالب الصيفي بزاوية 23 درجة 

شامال تقريبا.
Tropic of Cancer

مدار الجدي: خط العرض الذي متر فيه الشمس فوق 
األوج خالل االنقالب الشتوي بزاوية 23 درجة جنوبا 

تقريبا.

 Tropic of
 Capricorn

سيكلون مداري: يوجد يف املنطقة املدارية. واألعاصري 
والزوابع هي سيكلونات مدارية. 

Tropical cyclone

املداري: منطقة من األرض محدودة مبدار الرسطان 
ومدار الجدي.

Tropics

الغالف الجوي األريض: أخفض طبقة من الغالف 
الجوي حيث تتطور معظم أنظمة الطقس.

Troposphere

جريان مضطرب: تدفق مائع شبه عشوايئ يتميز 
بدوارات تتغري باستمرار. 

Turbulent flow
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اختالف: الفرق الزاوي بني الشامل الحقيقي والشامل 
كام تشري إليه اإلبرة املغناطيسية. يسمى أيضا 

االختالف املغناطييس. 
Variation

التحول : امليل إىل التحول باتجاه عقارب الساعة، كام 
بالنسبة إىل اتجاه الريح. 

Veering

خط الطول الساموي الذي يجري من القطب الشاميل 
الساموي خالل نقطة عبور الشمس لخط االستواء 

الساموي يف الربيع، والتي متتد حتى القطب الجنويب 
الساموي. 

 Vernal equinoctial
colure

االعتدال الربيعي: الوقت الذي متر فيه الشمس من 
خط االستواء الساموي يف الربيع. طول النهار وطول 

الليل متساويان. 
Vernal equinox

Viscosityلزوجة: قوام سائل أو التصاقيته. 

املدى املنظور: املسافة التي يرى منها جسم بارتفاع 
ما ألول مرة فوق األفق )تدعى املدى الجغرايف أيضا(.

Visible range

قمر منحرس: الوقت الذي يتناقص فيه ملعان القمر 
مع الزمن. 

Waning Moon

جبهة دافئة: انتقال يتم عندما ترتطم جبهة هوائية 
رطبة ودافئة بهواء جاف وبارد. 

Warm front

موجة مائية: موجة عند الحد الفاصل بني املاء 
والهواء. 

Water wave

ارتفاع املوجة: املسافة العمودية من قمة املوجة إىل 
قاعها، عادة ملوجة مائية. 

Wave height

طول املوجة: املسافة الطولية من قمة موجة إىل قمة 
املوجة التالية. 

Wavelength

قمر متلمع: الوقت الذي يزداد فيه ملعان القمر مع 
الزمن.

Waxing Moon
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الرياح الغربية: رياح سائدة يف األقاليم املعتدلة تهب 
من الغرب إىل الرشق. 

Westerlies

بوصلة ريحية: مخطط لالتجاهات مبني عىل اتجاه 
رياح معروفة. 

Wind compass

باتجاه الريح: يف االتجاه الذي تهب منه الريح وهو 
عكس االتجاه خلف الرياح.

Windward

االنقالب الشتوي: الوقت الذي تصل فيه الشمس 
إىل أخفض ميل لها. يكون طول النهار هو األقرص يف 

نصف الكرة الشاميل. 
Winter solistice

Wiwijetمصطلح من جزر مارشال يعرب عن القلق من الضياع. 

صدمة الغابة: حالة القلق الناجمة عن الضياع يف 
الربية. 

Woods shock

قارب رشاعي مبقدمة بارزة يحرك برشاع مثلثي 
ومبجدفني أيضا.

Xebec

حامل الرشاع: عارضة تربط بالصاري لقارب رشاعي، 
وتحمل الرشاع. 

Yard

التعرج: حركة دورانية لقارب عندما تتحرك املقدمة  
إىل اليسار وتتحرك املؤخرة إىل اليمني والعكس. 

Yaw

األوج: النقطة يف السامء فوق الرأس مبارشة كام ترى 
بالنسبة إىل مراقب. 

 Zenith



مالحق
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WITHE
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الشكل

اسم النجم )برج( 
امليل 

املوقع عىل األرض )خط عرض، خط طول(
خط الطول الساموي 

املوقع عىل األرض )خط عرض، خط طول(

التجمع الرشقي

الدبران )الثور(
17° شامل

مونسرتات )170 شامل، 63° غرب(
69° رشق

دواركا، الهند )22° شامل، 69° رشق(

الفرد )كوكبة الشجاع(
9° جنوب

ميناء مورسبي، بابوا غينيا الجديدة )9° جنوب، °147 
رشق(

142° رشق
سابورو، اليابان )141° رشق، 45° شامل( 

الفرياتز )اندروميدا، املرأة املسلسلة( 
29° شامل

نيودلهي )290° شامل، 77° رشق(
2° رشق

باريس )49° شامل، 2° رشق(

يد الجوزاء )الجبار(
7° شامل 

جورج تاون، غوايانا )7° شامل، 58° غرب(
89° رشق 

كلكتا )23° شامل، 88° رشق(

سهيل )الجؤجؤ(
53° جنوب 

جزيرة جورجيا الجنوبية )54° جنوب، 80° غرب(
96 0رشق 

رانكوون، بورما )96° رشق، 17° شامل(

ملحق 1
محاور النجوم الرئيسة ومتثيلها عىل خرائط أرضية

هذه قامئة بنجوم املالحة الرئيس��ة ومواقعها يف مخطط امليل/ خط الطول الذي 

وضعته. قرنت امليل وخط الطول الساموي لكل نجم مبوقع عىل األرض ميكن تذكره 

بسهولة. يف بعض الحاالت مل أستطع العثور عىل موقع »ميكن تذكره« لكني وجدت 

موقعا آخر ضمن درجة واحدة.
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العيوق )ذو األعنة(
46° شامل

جنيف )46° شامل، 6° رشق(
79° رشق

نيودلهي )29° شامل، 77° رشق(

الرثيا 
24° شامل

يك ويست )24° شامل، 82° غرب(
57° رشق

نقطة بني مضيق هرمز وخليج عامن 

رأس التوأم أو هرقل )التوأم(
28° شامل

نيودلهي )29° شامل، 77° رشق(
116° رشق

بكني )40° شامل، 116° رشق(

الشعرى الشامية )الكلب األصغر(
5 0 شامل

بوغوتا )5° شامل، 74° غرب(
115° رشق 

بكني )40° شامل، 116° رشق(

قلب األسد )األسد(
12° شامل

جيبويت )12° شامل، 43° رشق(
152° رشق

بريزبني )27° جنوب، 153° رشق(

الرجل )جبار(
8° جنوب 

ميناء مورسبي، بابوا غينيا الجديدة )9° جنوب،°147 
رشق(

78° رشق
نيودلهي )29° شامل، 77° رشق(

الشعرى اليامنية )الكلب األكرب(
17° رشق

ال باز، بوليفيا )16° رشق، 68° غرب(
101° رشق

بانكوك )14° شامل، 101° غرب(

التجمع الغريب 

النرس الطائر )العقاب - املثلث الصيفي( 
9° شامل

مدينة بنام )9° شامل، 80° غرب( 
62° غرب 

نيوغالسغو/ نيوسكوتيا )46° شامل، 63° غرب( 

قلب العقرب )العقرب(
26° جنوب 

أسونسيون، باراغواي )25° جنوب، 58° غرب( 
113° غرب 

دراموند، مونتانا )45° شامل، 113° غرب(
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السامك الرامح )العواء(
19° شامل

مدينة مكسيكو )19° شامل، 99° غرب(
146° غرب

فريبانكس أالسكا )65° شامل، 148° غرب(

ذنب الدجاجة )البجعة – املثلث الصيفي(
45 0 شامل

كاليه، مني )45° شامل، 67° غرب(
50° غرب 

بيليم، الربازيل )1° جنوب، 49° غرب(

فومال هاوت )السمكة الجنوبية( 
30° جنوب 

بريث أسرتاليا )32° جنوب، 115° رشق(
16° غرب 

جزر الكناري )28° شامل، 16° غرب(

السنبلة )العذراء( 
11° جنوب 

ليام بريو )12° جنوب، 77° غرب(
159° غرب

أنياك، أالسكا )62° شامل، 159° غرب(

النرس الواقع )القيثارة - املثلث الصيفي(
39° شامل 

زانزفيل أوهايو )40° شامل، 82° غرب(
81° غرب

زانزيفيل أوهايو )40° شامل، 82° غرب(

التجمع الشاميل 

الدب )الدب األكرب(
62° شامل

ريجيافيك )64° شامل، 22° غرب(
166° رشق 

جزيرة ويك )20° شامل، 166° رشق(

شيدار )ذات الكريس( 
54° شامل 

كوبنهاغن )56° شامل، 12° رشق(
10° رشق

هامبورغ )54° شامل، 10° رشق(
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أدرك اليونان طبيعة األرض الكروية 500 ق. م

رحالت فيثيس، مبدأ خط العرض 300 ق. م

قياس ايراتوثينس لنصف قطر األرض 200 ق. م

كتاب املجسطي لبطليموس، جداول لخطوط العرض والطول 200 م

قياس نصف قطر األرض خالل عرص الخليفة املأمون 850

أعامل البريوين يف هندسة األرض والفلك والرياضيات1000

عمل الجياين عىل املثلثات الكروية1000

رحلة النورديني إىل أمريكا الشاملية1000

أعامل الزرقايل عىل الفلك، جداول طليطلة لخطوط العرض والطول1050

أول استخدام للبوصلة املغناطيسية يف أوروبا واإلمرباطورية العربية، وخرائط املوانئ 1200 - 1300

أول قياس لخط العرض عىل شاطئ أفريقيا 1460

بارثومليو دياز يقيس خط عرض رأس الرجاء الصالح1488

تجارب كولومبس األوىل ملشاهدة النجم القطبي 1492

قياس كولومبوس لخط عرض خليج سانت آن من الخسوف القمري 1504

دييغو ريبريو ينتج أول خارطة عاملية بخطوط طول وعرض 1527

مريكاتور ينتج خارطة عاملية بإسقاط يحافظ فيه عىل خطوط البوصلة1569

إدوارد رايت ينرش كتابه »أخطاء معينة يف املالحة«1599

تبني بطيء ملخطط مريكاتور واستخدام املشاهدة مع التخمني الصائب 1600-1700

كارثة أسطول شوفيل عىل جزر صقلية1708

قانون خط الطول 1714

هاديل وغودفري يطوران املثمن 1730

أول اختبار بحري ملقياس الوقت البحري لهاريسون 1761

نرشاملالح األمرييك العميل لبوديتش 1802

نرش سومرن حول استخدام خطوط املوقع عىل مخططات مريكاتور 1843

مارك سانت هيلري ينرش طريقته يف التقاطع 1875

ملحق 2
بعض األحداث املهمة بالنسبة إىل خطوط الطول والعرض
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ملحق 3
جداول طليطلة

أُدرج��ت أدناه قامئة كاملة لجداول طليطلة، كام ن��رشت من قبل ج. ك. رايت 

يف »مالحظ��ات حول معرفة خطوط العرض والطول يف العصور الوس��طى«)1(. قيم 

خط��وط العرض كلها هي ش��امال، وقيم خطوط الطول كله��ا هي رشق خط الزوال 

الرئيس املستخدم يف الجدول. تشري مقارنة القيم الحديثة لخطوط الطول مع القيم 

املعتمدة يف الجدول إىل أن خط الزوال املعتمد يف الجدول هو 23 درجة رشق خط 

زوال غرينت��ش. وهذا ينطبق عىل خط زوال ج��زر كيب فريدي. القيم كلها موجبة، 

لواقع كونها جميعا ش��امل خط االستواء لخطوط العرض ورشق خط الزوال الرئيس 

املستخدم يف الجدول.

أالح��ظ أن الدقة النموذجية بالنس��بة إىل خطوط العرض ه��ي درجة واحدة، 

وبالنس��بة إىل خطوط الطول 6 درجات تقريب��ا باملقارنة مع القيم الحالية. أدخلت 

القيم املس��جلة مع الدقائق القوسية يك تكون كاملة، وليس ألين أعتقد بوجود دقة 

أقل من درجة واحدة. حيث تشري القراءة إىل »00« للدقائق القوسية، ميكن للقارئ 

أن يس��تنتج بثقة أن القيمة يف الجدول أدخلت فقط إىل أقرب درجة. إدخال »00« 

هو ملجرد الحفاظ عىل شكل موحد لألرقام فقط، ويجب أال يؤخذ عىل أنه دقة أقل 

من درجة واحدة.

خطوط العرض والطول املوجودة يف جداول طليطلة

خط الطول خط العرضاملوقع

o30’ 6 o 35 ’15طنجة

o0’0 8 o 20 ’35سبتة

o20’ 9 o 38 ’30قرطبة

o00’ 11 o 40 ’00طليطلة 
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o00’ 15 o 22 ’00سيجامسة 

o15’ 30 o 10 ’45غانا

Sedes regis Francorum50’ 45 o45’ 23 o )وسط فرنسا(

Insula tule10’ 58 o00’ 10 o )جزيرة آيسالندا(

o00’ 27 o 37 ’00قرطاج

o00’ 29 o 38 ’00تونس

Emerita55’ 45 o00’ 08 o )إسبانيا(

o45’ 108 o 38 ’10بلخ

)Albeyt( o00’ 130 o 38 ’00البيت  

)Aracah( 36 ’00الرقة o36’ 73 o

o00’ 67 o 21 ’00مكة

o30’ 66 o 20 ’15جدة

o20’ 65 o 25 ’00املدينة

Algoz00’ 24 o50’ 63 o )الربتغال(

Yspeen30’ 34 o00’ 75 o

o00’ 86 o 37 ’30الري

o00’ 86 o 36 ’00فرغانة

)Goarizmi( 42 ’10خوارزمي o50’ 91 o

)Albahra( 31 ’00البحرة o74 o00’

Hamen45’ 19 o o8430’

o00’ 71 o 12 ’30حرضموت
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o40’ 63 o 14 ’30صنعاء

o00’ 77 o 41 ’00أرمينيا

o20’ 107 o 36 ’50بخارى

o00’ 125 o 03 ’00رسنديب

Almedia00’ 36 o00’ 32 o

Cireneti30’ 35 o00’ 31 o

o00’ 31 o 38 ’00جزيرة رسدينيا

o25’ 35 o 41 ’50روما

H’abiz00’ 32 o00’ 36 o

o00’ 36 o 39 ’00جزيرة صقلية

o00’ 38 o 36 ’00مالطا

o00’ 40 o 33 ’00طرابلس

o03’ 47 o 31 ’00برقة

o20’ 51 o 31 ’00اإلسكندرية

o40’ 54 o 31 ’00دمياط

Eraclia35’ 46 o25’ 52 o

Urbs a nuba 14 ’30مدينة النوبة o00’ 53 o

o00’ 80 o 33 ’25بغداد

Messera00’ 30 o00’ 51 o

Alcuzum20’ 28 o30’ 56 o

o30’ 56 o 22 ’30أسوان
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o40’ 55 o 31 ’30الكرمل

Ashalem00’ 32 o40’ 55 o

Aranida15’  32 o00’ 56 o

o00’ 56 o 32 ’00القدس

o00’ 57 o 33 ’00صور

o00’ 44 o 45 ’00القسطنطينة

o00’ 60 o 33 ’10دمشق

o35’ 60 o 34 ’00طرابلس

o30’ 64 o 31 ’50الكوفة 
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ملحق 4
إمكانات اإلبحار يف قصة بينتابو

هن��اك عدد من مص��ادر املعلومات عن إمكانات قوارب اإلبح��ار املحلية يف جزر 

املحيط الهادئ، كان أقدمها تقارير القبطان كوك. يس��جل آرثر غرميبل أن زوارق جزر 

غيلربت كانت قادرة عىل اإلبحار حتى 70 درجة ضد الريح، وميكن لزوارق السباق أن 

تبحر برسعة 12 عقدة.

ق��اس بني فيني قدرات قارب بهيكل مزدوج ناليهي��ا )Nalehia(، الذي بني ليقَلد 

زوارق رح��الت جزر املحيط الهادئ )1(. يف الش��كل )225( أب��ني مخططا من توصيف 

فيني لقدرات اإلبحار لهذا القارب. اس��تنتج فين��ي أن القارب بهيكل مزدوج ميكنه أن 

يبحر حتى 75 درجة ضد الريح، وبرسعة زورق 30 يف املائة من رسعة الريح تقريبا.

كان ل��زورق ناليهيا تصميم يس��تخدم عارضة رئيس��ة م��دورة، وزوجا من أرشعة 

مخلب الرسطان. جزئيا اختري تصميم ناليهيا لرحالت بعيدة املدى، لكن ليس بالرضورة 

إلبحار أعىل كفاءة ضد الرياح. يف املقابل كانت زوارق جزر غيلربت ذات هيكل وحيد، 

ولها عارضة رئيسة أكرث حدة وأقل تناظرا )2(. إضافة إىل ذلك، استخدمت أرشعة التينية 

بحرية بدال من أرشعة مخلب الرسطان. هذه العوامل كلها تعطي زوارق جزر غيلربت 

قدرات إضافية لإلبحار ضد الريح، تتفق مع تقدير غرميبل لزاوية مبقدار 70 درجة ضد 

اتجاه الريح، وبنسبة رسعة الزورق إىل رسعة الريح أعىل من الشكل )225(.

معدل رسعة الزورق بالنسبة إىل رسعة الرياح

الشكل: )225(: قدرات اإلبحار لزورق بولينيزي مزدوج الهيكل.

الدرجات املطروحة من الرياح
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لتقدير إمكانات اإلبحار لبينتابو اس��تخدمت ظروف الطقس املس��جلة ألبيامما 

وت��اراوا يف منتصف يوليو 2011. وجدت أن الفرص لرحلة العودة الصعبة من تاراوا 

إىل أبيامما كانت محدودة باس��تخدام إمكانات زورق ناليهيا بالظروف التي تحدث 

يف معظ��م األيام. الفرق بني 75 درجة و70 درجة باتجاه الريح، وإضافة 10 يف املائة 

لنس��بة رسعة الزورق إىل الريح كانا كافيني ليس��محا بع��ودة ممكنة. حتى يف هذه 

الحالة، كانت رسعة رياح مستقرة دنيا مبقدار 16 عقدة رضورية ملقاومة تيار برسعة 

1.2 عقدة يف تلك املنطقة من جزر غيلربت بنجاح.

املد يف جزر غيلربت نصف يومي، وقد اخرتت 17 يوليو 2011، كموعد للمغادرة. 

للبحث عن موعد عودة، كان عيلَّ أن أنتظر حتى 25 يوليو كموعد مغادرة للحصول 

عىل رسعة ريح كافية لخلق رحلة عودة كام هي مخططة يف الشكل )224(.



الهوامش
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الفصل التاسع

الفصل العارش
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الفصل الثالث

الفصل الحادي عرش

الفصل الثاين عرش
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الفصل الرابع

الفصل الثالث عرش



322

الفن الضائع

الفصل الرابع عرش

الفصل الخامس عرش
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الفصل السادس عرش
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الفصل السابع عرش
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الفصل الثامن عرش

امللحق 3
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امللحق 4
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املؤلف يف سطور

جون إدوارد هوث
� أستاذ الفيزياء يف جامعة هارفرد األمريكية.

� اهتاممه العلمي األسايس يرتكز يف انكسار التناظر الكهريب الضعيف.
� عضو يف لجنة ATLAS املشرتكة التابعة للمركز األورويب للفيزياء النووية.
� عضو يف معهد رادكلف للدراسات املتقدمة التابع لربنامج فنترش فاكلتي.

املرتجم يف سطور

د. سعد الدين خرفان
� من مواليد مدينة حمص/ سورية 1946.

� حصل عىل البكالوريوس يف الهندسة الكيميائية من جامعة ليدز– بريطانيا يف العام 
.1969

� حصتتل عىل املاجستتتري يف كيمياء الهايدروكربونات من جامعة مانشستترت يف العام 
.1970

� حصتتل عىل الدكتوراه يف هندستتة املفاعالت من جامعة نيوكاستتل يف بريطانيا يف 
العام 1976.

� أستاذ يف كلية الهندسة الكيميائية والبرتولية بجامعة البعث.
� مدير بحوث يف هيئة الطاقة الذرية من العام 1986 إىل العام 2001.

� عضتتو مكتتتب املهام التابتتع للجنة األمتتم املتحدة لتغري املنتتاخ IPCC يف جنيف 
بسويرسا منذ العام 2002.

� عضو اتحاد الُكتاب العرب منذ العام 2005.
� له أكرث من 25 كتابا مؤلفا ومرتجام يف الهندسة الكيميائية والطاقة والبيئة واملياه.

� من كتبه املنشتتورة: »رؤى مستتتقبلية«، »الله والعقل والكتتون«، »من أجل البقاء 
أحياء«، »وجه غايا املتاليش«، و»فيزياء املستحيل«.
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سلسلة عـالـَم املعرفة

»عالم املعرفة« سلس��لة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل ش��هر ميالدي عن املجلس 

الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون واآلداب - دولة الكويت - وقد صدر الع��دد األول منها في 

شهر يناير العام 1978

ته��دف هذه السلس��لة إلى تزويد القارئ مب��ادة جيدة من الثقاف��ة تغطي جميع فروع 

املعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعاصرة. ومن املوضوعات 

التي تعاجلها تأليفا وترجمة:

1 - الدراس��ات اإلنس��انية: تاريخ � فلسفة - أدب الرحالت - الدراسات احلضارية - 

تاريخ األفكار

2 - العل��وم االجتماعي��ة: اجتم��اع - اقتص��اد - سياس��ة - عل��م نف��س - جغرافي��ا - 

تخطيط - دراسات استراتيجية - مستقبليات

اللغة. العاملي�ة - عل�م  اآلداب  الع�رب�ي -  األدب  واللغوي�ة:  األدبي�ة  ال�دراس��ات   - 3

4 - الدراس��ات الفني��ة: عل��م اجلمال وفلس��فة الفن - املس��رح - املوس��يقى - الفنون 

التشكيلية والفنون الشعبية

 5 - الدراس����ات العلمي��ة: تاري����خ العل�����م وفلس�������فته، تبس��يط العل����وم الطبي���عي��ة 

)في��زي��اء، كيم��ي��اء، عل��م احل��ي��اة، فل��ك( � الرياض��ي��ات التطبي��قية )م��ع االهت��مام 

باجل��وانب اإلنسانية له��ذه الع��لوم(، والدراسات التكنولوجية

أم��ا بالنس��بة إل��ى نش��ر األعم��ال اإلبداعي��ة � املترجم��ة أو املؤلف��ة � م��ن ش��عر وقصة 

ومس��رحية، وكذلك األعمال املتعلقة بش��خصية واحدة بعينها فه��ذا أمر غير وارد في 

الوقت احلالي

وحترص سلسلة »عالم املعرفة« على أن تك��ون األعم�ال املترج��مة حديثة النشر

وترحب السلس��لة باقتراح��ات التألي��ف والترجمة املقدمة م��ن املتخصصني، على 

أال يزي��د حجمها عل��ى 350 صفحة من القطع املتوس��ط، وأن تك��ون مصحوبة بنبذة 

وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته  وفي حالة الترجمة ترسل نسخة 

.

.

.

.

.

.
.

.
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مصورة من الكتاب بلغته األصلية   كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب   وكذلك 
يج��ب أن تدّون أرق��ام صفحات الكتاب األصل��ي املقابلة للنص املترج��م على جانب 
الصفحة املترجمة   والسلسل�ة ال ميكنه�ا النظ�ر ف�ي أي ترجم�ة ما لم تكن مستوفية لهذا 
الش��رط   واملجلس غير مل��زم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبي��ة في حالة االعتذار 
عن عدم نش��رها   وفي جميع احلاالت ينبغي إرفاق س��يرة ذاتية ملقترح الكتاب تتضمن 

البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق
وف��ي ح��ال املوافقة والتعاق��د على املوضوع ���� املؤل��ف أو املترجم �� تص��رف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألفا دينار كويتي،   وللمترجم مكافأة مبعدل ثالثني فلس��ا عن الكلمة 

الواحدة في النص األجنبي،   )وبحد أقصى مقداره ألفان وخمسمائة دينار كويتي(.

.

.
.

   ،،

،
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سعر النسخة
دينار كويتيالكويت ودول اخلليج

ما يعادل دوالرا أمريكياالدول العربية
أربعة دوالرات أمريكيةخارج الوطن العربي

االشتراكات
دولة الكويت

15 د. كلألفراد

25 د. كللمؤسسات

دول اخلليج
17 د. كلألفراد

30 د. كللمؤسسات

الدول العربية
أمريكيالألفراد 25 دوالرا 

أمريكياللمؤسسات 50 دوالرا 

خارج الوطن العربي
أمريكيالألفراد 50 دوالرا 

أمريكيللمؤسسات 100 دوالر 

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ

يف الكويت، ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي الربيدي 13100

دولة الكويت

بدالة: 22416006 )00965(

 داخيل: 1196/ 1195/ 1194/ 1153/1193/ 1152
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